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 عة حرم

 ةيبرعلا ةريزجلاب صاخ وهو « ىبرعلا بدألا خيرات نم سماخلا ءزجلا وه اذه
 رصعلا ىلإ ةرجهلل "4 ةنس نم دتمملا تارامإلاو لودلا رصع ى ناريإو قارعلاو .

 ىسابعلا رصعلا ىف نورق ةئالث وحن هنم نولخدي ىبرعلا بدألل نوخرؤملا ناكو . ثيدحلا
 نم اهيف ناكام اوضوقو دادغب ىلع راتتلا ناعطق ٌراغأ نيح 505 ةنس ىتح هب نيبتنم ىناثلا
 رصمل ىنامعلا وزغلا ىتح ةيلاتلا بقحلا نومسي نوخرؤملا ءالؤه ناكو . ةراضحو ةيندم

 رم 7 نادلبلا كلتل نيينامعل رك ةريف وع و ل 7 قارعلاو 0

 0-0 م ريثك ى هنم نييسابعلا 00

 « ةطمارقلا ديب ةماعلاو نيرحبلا تناكو « مهناطلس هلظأ قارعلا سفنو هيوب ىنب ديب ناريإ
 ايقيرفإو برغملاو « ديشخإلا ديب ماشلاو رصمو « نيينادمحلا ديب بلحو لصوملا تناكو

 5 فو نعلا ىب ةريثك لود تبقاعتو .رصانلا نمحرلا دبع ديب ادن الاو « نييمطافلا ديب

 نأ أطخلا نم حبصي ثيحن قروكذملا ميلاقألاو نادلبلا لك ىف لثملابو « ةيبرعلا ةريزحلا

 .« ةيسابعلا ةفالخلا ىلإ عباسلا فصتنم ىّتح سداسلاو سماخلاو عبارلا : نورقلا بسنت

 غ 72 ًافارتعا ناك امتأ تارامإلاو» لودلا ضعب ىف ءالولاب فارتعا نم اهل قب ام ىتحو

 وزغل ةيلاتلا ةثالثلا نورقلا ةيمست ىلع ءاقبإلا أطخلا نمو . هءارو ناطلس ىأ ىلع لديال

 نود قارعلاو ناريإ زواجتيال اهيف لوغملا ناطلس ناك اميِب « ىلوغملا رصعلا مساب دادغب راتتلا

 رصمو ماشلاو ةيبرعلا ةريزجلا : هنم ربكالا رطشلا ىه ةيقبلا كلتو « ىبرعلا ملاعلا ةيقب
 نآل « تارامإلاو لودلا رصع ى ىلوغملا رصعلا جمدن نا انيار كلذل « سلدنالاو برغملاو

 0 هيف انجمدأ لثملابو . عقاولل ةقباطمو ةقد رثكأ ىهو « رصعلاب قصلألا ىه ةيمستلا هذه

 + ةمللتم ندب ناك ناو « قيقحلا ىمملاب ارضع نكي مل هلأل + قازعلا رضعلاب مسام ظ .

  .ككفتو ماسقنا نم هيف برعلا باصأ امل ةرم ةرمثو « تارامإلاو لودلا رصعل ةمتت.
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 « اليوط ًارصع كلذب ىبرعلا بدألا خيرات ىف تارامإلاو لودلا رصع نوكي اًقحو
 ًامئاد كانه ناك دقف « هتارامإو هلود نيب ىركف وأ ىحور لصافت ىأ ىنعيال هلوط نأ ريغ

 « دحاو ىبرع نطو ىه امنإ ًاعيمج لودلاو تارامالا هذه نأب ناكم لك ىف ماع روعش

 هؤازجأ لصاوتت نطو « ىبدأ ذبانت ىأ وأ ىملع عطاقت ىأ تاماسقنالا هيف ثدحتال نطو
 نيح ءاملعلا ناك دقف « ىّتش رهاظم كلذلو .ةدحاو ةرسأ ىف دارفألا ا هتادحوو

 «ريبكلا نطولا اذه ىف نيبمانلا نم اوشاع نم لك هيف نوعمجم اماع ٍمجارت باتك نوفلؤي

 هقفك عرف ف ىتج وأ وحنلا وأ ريسفتلا وأ ل مجارت ُُ ًاباتك اوفلأ اذا اوناكو

 ع ةيبرعلا نادلبلا عيمج ىف هءاملع هيف اوعمج ةلبانحلا وأ فانحألا وأ ةيكلاملا وأ ةيعفاشلا

 عيمج ىق ءارعشلا لك مهتافلؤم ىف نوعمجي ءارعشلا مجارت ىف انايحأ نولي نيح لثملابو
 ملاقألا نيب ةيفارغجلاو ةيسايسلا لصاوفلا , نيلمهم لب « نيسانتم « ةيبرعلا ميلاقألا

 ةلالد ىأ لدتال « ةيفارغجلاو ةيسايسلا تاططحملا ف ةيمو ساوقأ مهي 00 اهنأكو «نادلبلاو

 اكلم حبصي ف ناك نيح باتكلا نأ وه « ناث رهظمو . ةيبدا وأ ةيملع قراوف لع

 « هيلع ريراقت نوبتكي وأ هحرش نوحرشي وأ هنوحرشي مهف « مهعيمج ىبرعلا ملاعلا ءاملعلا
 برضنو « برغملا ىصقأ ىف نمو قرشملا ىصقأ ىف ْنَمو مهينادو مهيصاق كلذ ىف كرتشي
 نرقلا ى قوتملا ىشمدلا ىنيوزقلل ةغالبلا مولع .ف صيخلتلا نتم وأ باتك الثم كلذل
 سيل وهف « قرشملا ىصقأ نمو برغملا نمو رصم نم ءاملع هحرش دقف , ىرجهلا نماثلا
 ىبنتملا ناويد ًايناث الثم برضنو . اهعيمج ةيبرعلا نادلبلا باتكوه لب اهدحو قشمد باتك

 ا م ل ل ل ب دكي مل هنإف

 ى قوتسملا نبا حرشو قارعلا ىف ىربكعلاو ىبج نبا ع هحورش مهأ نمو بالاطلا

 نباو ليلفإلا حرشو ناريإ ىف ىدحاولا حرشو ماشلا ف ىرعملا ءالعلا ىبأ حرشو لبرا

 ناكوب «يئصخت داكتاال يدق دش افاد رعوب + :فرخغأ حورش ريغ + نهلادنالا قف هدف

 كلذ سيلو .اهعيمج ةيبرعلا ةمألا ناويد وه امناو « هنيعب دلب ناويد سيل هناويد

 لالتو ةزمتل سرد دقو + مارغأ ةناق رس ةقي ىرت ىنلانلا لا تاهو نإ «دديحت
 ىبنتم داقنلا هامس ثيحمو « هرارغ ىلع هراعشا مظني ناك ثيحب « امات الثمت هجبنم

 رصع لواظتملا رصعلا اذه ى ركفلاو روعشلا ٌةدحو ةوقب روصي كلذ لكو . سلدنألا

 « ملعلا لظ لظ (ك بدألا لظو ءرثنلا لظ اكرعشلا لظ ةدحو ىهو « تارامإلاو لودلا .

 ْ . ةيفاصلا اهتآرم
 رصمل درفنسف «رصعلا اذه ىف ًاءزج ناريإو قارعلاو ةيبرعلا ةريزجلل اندرفأ دق انكاذإو
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 ةيبرعلا ةريزجلا نع انثيدح انأدب دقو « ًاثلاث ًاءزج برغملاو سلدنأللو ًايناث ًاءزج ماشلاو

 نملاو دّجَتو زاجحلا ىهو ءرصعلا اذه ىف ةيساسألا اههبلاقأل ةيسايسلا ةايحلا ضرعب
 نم اهيف ناكامو ىرضحلاو ىودبلا اهعمتجم انضرعو « نيرحّبلاو ناعو رافظو توَمَرْضَحو
 دهز نم كلذب ففح امو , ةيباهولا ةوعدلا نم دجن ىف عاش امو ةيجراخو ةيعيش لحن
 مولعلا طاشن ن هايد ناكم لك ىف ىرجت تناك ىتلا ةفاقثلا لوادج انروصو . كسنو

 نم ةلياقتملا هفئاوطو ةريزجلل ةفلتحما ميلاقألا ى رعشلا طاشن انروص امك . ةيمالسإللاو ةيوغللا

 نييديزو نييليعامسإ نم ةفلتخللا تاوعدلا ءارعش مهأو ءاجهو رخفو ءاثرو حيدم ءارعش

 ناكام انحضوأو . ةيوبنلا حئادملا» فوصتلاو دهزلا ءارعش لثملابو « نييباهوو جراوخو

 ةيناويدلا لئاسرلا ةباتك و من نم ناكامو ةريزجلا ميلاقأ نم :م اهريغو دجن ىف ةباتكلل طاشن نم

 . ةيبدألا لئاسرلاو تارواحملاو ظعولا ومنو « ةيصخشلاو

 اهعمتجم نأ فيكو لود نم اهيلع بقاعت امو ةيسايسلا او قارعلا نع انثدحن لثملابو

 ( ةسئاب ايندو ء راسيلا نم ءىش ىلع ىطسوو « ةفرتم ايلع : تاقبط ثالث نم فلأتي ناك

 نم ناكامو « هقرطو فوصتلاو دهزلا عويشو اهب ىرشع ىنثالا ىمامإلا بهذملا عويشو
 .سرادملا ةرثكو « دادغبب ةيرصنتسملاو ةيماظنلا ىّتعماج سيساتو اهب ةيملعلا ةكرحلا طاشن

 ىبح - ةفاقثلا عيبا قع ؛ عساو ىملع طاشن نم دجاسملا ىف ناكام عم كانه

 تاباتكلا رثاكتتو « ةيركفلا تاودنلا دادغبب رثاكتتو . اماع اًيبعش ءاذغ - ةيفسلفلا ةفاقثلا

 طشنتو « ةيدقنلاو ةيوحنلاو ةيوغللا ثوحبلا رئاكتت اك « ةيملعلاو ةيبطلاو ةيفسلفلا

 ىف نومظنيو ةطرفم ةرثك قارعلا ى ءارعشلا رثكيو . ةيخيراتلاو ةيمالسإلا تاساردلا
 ءارعش ىلإ ىبنتملا مهسأر ىلع حيدم ءارعش نم مهفئاوط لباقتتو . تاحشوملاو تايعابرلا

 . ىلادجولا رعشلا نم ديدج برض ىلإ اوذفن دقو لزغ ءارعشو « ىوكشو ءاجهو ءاثر

 عضو ةفسلف: ءارعشو « ةيوبن حئادمو تكلل دهز ءارعشو « نوحمو و ءارعش ميهباجبو

 تارظانمو ىملع رثن ىلإ ىئسلف رثن نف « ًاعساو ًاعونت رثنلا عونتيو . نويبعش ءارعشو « ىميلعت
 . نييبانلا باتكلا نم ةفئاط ءامسأ قلأتتو « ةيناويدو ةيصخش لئاسرو صصقو ظعوو

 0 اهعمتجم نعو « ةبقاعتملاو اهم ةلباقتملا لودلاو تساسلا اهلاوحأو ناريا نع انثدحنو

 ةيديزلا : اهب ةعيشلا طاشن نعو « ايندلاو ىطسولاو ايلعلا : هنوكت تناك ىلا تاقبطلاو

 اهب ةيملعلا ةكرحلا انضرعو . فوصتو دهز نم اهيف ىرسي ناكامو ةيليعامسإلاو ةيمامإلاو
 1 لئاوألا مولعو ةفسلفلا ةسارد ىف طاشن نم كانه ثدح امو تابتكملاو سرادملاب ةيانعلاو

 تاساردلا ىو « ةيدقنلاو ةيغالبلاو ةيوحنلاو ةيوغللا ثوحبلاو مجاعملا عضو ىو
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 « ةرجهلل سماخلاو عبارلا نينرقلا ىف ناريإب رعشلا رهدزيو . ةيخيراتلا ةباتكلاو ةيمالسإلا
 ءاجحلاو رخفلاو ءاثرلاو حيدملا ءارعش رثاكتيو « عساتلا نرقلا ىتح ًايمان اًيح لظيو
 باحصأو لاثمألاو ةكحلاو ةفسلفلاو فوصتلاو دهزلاو نوحملاو وهللاو لزغلاو ىوكشلاو

 رثاكتيو عيدب ىسلف صصقو ريثك قوص صصق هيف رهظيو رثنلا عونتيو . ىبعشلا رعشلا
 . عراب بتاك ريغ ةرامإو ةلود لك ىف عمليو « ةيصخشلاو ةيناويدلا لئاسرلا باك

 لاوط ناريإو قارعلاو ةيبرعلا ةريزجلا ىف ىبرعلا بدألا خ خيراتل ةبعشتملا ةساردلا هذهو

 تعطتسا ام لك ىلإ عجرأ ىنتلعج ثيدحلا رصعلا ىلإ ىناثلا ىسابعلا رصعلا نم ةدتمم بقح

 ىللا ةيملعلا ةداملا ام عمجال ارتنو ارعش بدالاو ةفاقثلاو ةيفارغجلاو خيراتلا بتك نم

 فرتعاو . نيقرشتسملاو برعلا نم نيثدحما بتك نم ةفئاط ىلإ تعجرو . ةساردلا اهبلطتت
 ضعب ىف انايحأ اهلقو « اهيلع لوضحلاو رداصملا ىف ةصاخو ىنتفداص ةريثك تابقع نأب

 ميلاقألا كلت ف بدألا خيرات ةيضاضالا ملاعملا مسرأ نأ ىدهج تلواح دقو . تاوحلا

 نم الماك هقح مسرلا اذه ىفوأ نأ .تعطتسا أ معزأ 5 هواطللا بقحلا هذه ءانثأ

 . قيفوتلاو ىدهلا ىلو هّللاو . ءاضقتسالاو ةقدلا

 فيض قوش ] .م 198٠ ةنس ةينوي لوأ ىف ةرهاقلا



 واللا م سفلا

 ةيبرعلا ةريرهلا





 لوالارسصفا
 عمتجاو ةسايسلا

 تارامإو لودو لاقأ

 ةلسلسو هندمب زاجحلا ميلقإ برغلا ىنف « اهتعقر عاستال ةيبرعلا ةريزجلا ىف ميلاقألا ددعتت

 ةيلمر ةيلحاس ةقطنم ىلع ابرغ ةفرشم « بونجلا ىلإ لامشلا نم ةدتمملا ةارسلاب ةامسملا هلابج

 ىلع ًاقرش ةفرشمو (رمحألارحبلا) ِمْرََقلا رحب نيبو اهنيب لصفت ىلا ةماهت ىه « ةقيض
 ةماعلا : ضورعلا ضرأ بقاصت ىّتح « قرشلا وحن ردحنت لظت ىتبلا ةحيسفلا دجن ةبضه

 0 قتلتو « ىملسو أجأ ىلبج ىتح ميصقلا ميلقإ ىف الاش حطبنت لظتو « نيرحّبلاو
 وحن اهل اعارذ تطسب قارعلا نم تيبرق اذإ ىّتح « قرشلا ىلإ ءاميت نم ةدتمملا دوفنلا

 وهو « ىلاخلا عبرلا ىف ةحطبنم ةماعلا لوخ ريدتستو « جلاع ةلمر وأ ءانهدلا ىمست بونجلا

 ةهج نم ناعو رافظو توُمَرْضَح نيبو ةهج نم دحنو ةماعلا نيب لصفت ةبدحم ءارحص
  .زاجحلاو دجن نيبو نملا نيب لصفت ىتبلا فاقحألا ءارحصب لصتت نأ ثبلت امو « ةيناث

 اهنيب رافظ اهعمو تْوَمَّرْضَح طسوتتو « ةريزجلا نم ةيبرغلا ةيبونجلا ةيوازلاب نعلا لقتستو
 « ةيناث ةهج نم ىبرعلا جيلذللا ىلعو ةهج نم ىدنهلا طيحلا ىلع فرشت ىّتبلا نأع نيبو
 ةمّيَحلا سأر ىهو « جيلخلا ىلع نآلا ةمئاقلا تارامإلا نم ةفئاط ًايدق لمشت تناكو

 رطَق ةرامإ .لمشت تناكو « نيرحبلا تارامإلا هذه ىلاهشو . ىبظ وبأو ىّبدو ةقراشلاو

 ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةيساسألا ميلاقألاو . ءاسحألا كلذكو « ةثيدحلا تْيَوُكلا ةرامإو ةيلاحلا
 نعلاو دجنو زاجحلا ىه ثيدحلا رصعلا ىلإ ةرجهلل 774 ةنس نم دتمملا رصعلا اذهل
 . هتارامإو هلود نع ثيدحلا نم فرطب مبلقإ لك صخنسو « نيرحَبْلاو ناعو توُمَرْضَحو
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 (1) زاجحلا

 ةدجو فئاطلا ىرق اهعبتت تناكو ةكم ةرامإ : ناترامإ رصعلا اذهل زاجحلا ىف تناك

 عبْنَيو كدقو ري ىرق اهعبتت تناكو ةنيدملا ةرامإو . نارهّظلا ٌرمو نافسُعو لخن نطبو
 ب لع نب نما افعى نيحلا كم ةزامأ كتاكو:.ويالمو قرقلا ففاوت عرفلاو

 . بلاط ىلأ نب ىلع نب نيسحلا دافحأ نم نييتيسحلل ةنيدملا ةراما تناك نيح ىف بلاط ىبأ

 بهذملا نوقنتعي نوناثلا ناك اهيب « ىعيشلا ىديزلا بهذملا نوقنتعي نولوألا ناكو
 ناكل «لرألا ةناكلا كن ةزافذلا تاكو: ةيماظافلا ةلودلا رع و لقألا لع لعاعالا

 ةضيرف ءادأل اهينادو اهيصاق ضرألا عاقب نم ايونس اهنومؤي - نولازي الو - نوملسملا
 نويمطافلا وأ نويسابعلا ءافلخلا ءاوس اهربانم ىلع ءافلخلا نم هل ىَعْدي نَم ناكو . جحلا

 ] . ةبطاق نيملسملا ةفيلخ هسفن دعي
 ناكو « ىموم ىنب وأ ناملس ىنب ةرسأ ىه رصعلا اذهل ةكم تنكح ةينسح ةرسأ لوأو

 ةافو بقع اهيلع بلغ دقف "05 ةنسل نيسحلا نب دمحم نب رفعج مهم اهمكح نم لوأ
 , جحلا ميرع ى ةبطخلا همساب يقي ىك ىمطافلا زعملا هس ل ىف
 « ةنيدملا ءارمأ نيسحلا ونب ركسعلا دعاسو 5٠" ةنس هبرحل اركسع هل زهجي هلعج امم « ىلاف

 نعذأف 81/٠ ةنس ىسيع هنبا هدعب ىلوتو . رفعج ىلإ اهدعب تداع ةليلق ةرّتف ةكم ىلع اولوتساو
 اوناكو « ةلواطتم ةدم نييمطافلا مساب ماقت تلظو « همساب ةبطخلا ماقأو , ىمطافلا زيزعلل

 ىبأ هيخأ ةيالوو ىبسيع ةافو دعب ءالولاب مَ نيدت تضمو « ةريملاب اهريمأو ةكمل نولسري
 رمأب مكاحلا عابتأ لواح دقو « ةرسألا ءارمأ مهأ وهو 784 ةنس رفعج نب نسحلا حوتفلا
 ركب ىلأ نما ءازلاب ءارقلا دلال ةلجس ارقي نأ لع هواجس ن1 ىنطافلا ةفيالاداسلا

 عطقو كلذ ضفرف ؛ هنلْيَع لوسرلا جاوزأ ضعبو ةباحصلا ضعب ْبّسو رمعو

 هتارامإو

 (ديؤملا ةعبطم عبط ) ىدوهمسلل ىطصملا راد رابخأب افولا خيراتو ريثألا نبا خيرات ةنيدملاو ةكم ءارمأ ىف رظنا )١(
 ىف ىسافلاو عبارلا ءزجلا (قالوب ةعبط) نودلخ نبا

 ءايحإ راد عبط) مارحلا دلبلا رابخاب مارغلا ءافش : هيباتك

 دلبلا خيرات ىف نيقلا دقعلاو (ةرهاقلاب ةيبرعلا بتكلا
 ق ىدنشقلقلل ىنثعألا حبصو ( ةرهاقلا عبط ) نيمألا

 نبال ةنماثلا ةئاملا نايعأ ىف ةنماكلا رردلاو ةقرفتم عضاوم

 بتكلا راد عبط ) ىدرب ىرغت نبال ةرهازلا موجنلاو رجح

 ءافوو ةنيدملاو ةكم ىف توقايل نادلبلا مجعمو ( ةيرصملا

 نالحد ىنيز نبال مارحلا تيبلا ءارمأ ىف مالكلا ةصالخو

 بلقو فيصن دمحم نيسح خيشلل هرضاحو زاجحلا ىضامو

 برعلا خيرات ةمدقمو ةزمح داؤفل برعلا ةريزج

 ةبيارغ ممركلا دبع روتكدلل -- لوألا ءزجلا - ثيدحلا

 ةمجرتلا) روابمازل ةمكاحلا تارسألاو باسنألا مجعمو

 . ( ةرهاملا عبط - ةيبرعلا
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 ةفالخلا بلطي نأ ىلع رصم نم رف نيح ىبرغملا مساقلا وبأ - دعب ايف - هعفدو . رصمب هتلض
 ةذهاعو + نيطسلفب ةلمزلا ةنيدنن ىلا لاس. هلا دشارلاب بقلتو « همساب بطُخف « هسفنل

 جرفم نبأ ىلإ لسرأف مك احلا كلذب ملعو . هترصن ىلع جرفم نب ناسح ء*يبط ريمأو اهريمأ

 ىلإ ىبرغملا مس اقلا ونال « نييرصملا ىلإ هملسأو حوتفلا ىبأ نم هدي ضفنف + لاوقالاب ظ

 ثدحو . 75 ىلإ داعو هنع افعف « مكاحلل هتعاط نلعي نأ حوتلاو ١ طم اوك فارغا

 دوسالا كا جحلا ءانثأ ىف نييمطافلا ةعيش نم لجر برض نأ 51 ةنس ىف هتدوع دعب

 رهو سا راو 1 لق كار 11 اورد را

 ىلع ركش هنبا هفلخو 480 ةنس ىّتح ةكم لي حوتفلا وبأ لاز امو . هباحصأ نم ًارفنو
 نأ ىلإ نيمرحلا نيب اهيف عمجي ناك ةنس نيرشعو ثالث ةدمل ةئيدملا اهيلإ فاضأو « هترامإ
 نم هجاوز نع ,خيراتلا بتك اهيورت ةصق هلو « أرعاش ابيدآو اسراف ناكو 407 ةنس قوت

 تضرقنا ٍركشبو . ىلالحملا ديز ىلأ صصق ةاون ىهو « ةيزاجلا ىمست ةيلاله ةيراج

 اعنا رع ل يعمل فدع اهدا راعن ؛ ًادلو بقعي مل ذإ ةكم ىف اهمّكحو هتلالس

 ىلإ ناملس ىنب رطضاو دبعلا اذه ىلع بلغت مشاوهلا وأ مشاه ىنب نم ةينسحلا ةرسألا نم

 بوسنملا ىناملسلا فالحملا ىف كانه ةرامإ 0 اوسساف « نعلا ىلامثىلا ةكم نم ةرجحلا

 .٠ تح اصلا دعاس ةكب ومآ كوتا لق فتي نردد قعو.وينمسافلا نعل تاكو ويلا
 ءافلخلا مساب مسوملا ىف ةبطملا .لعجي ةرات ناك هنإ نوخرؤملا لوقيو 5014 ةنس نعلا زيف

 هالك نع ةيقو: اوفا نم ةلعي الخ ناك ا امن «ةييعارعلا :ءاقلجللا مساب ةراتو نييمطافلا

 عمجي نأ عاطتساو . هيلإ لاومألاو ةريملا لاسرإ نم رثكي نيبناجلا نم لك ناك ذإ« ةرهاقلاوأ

 هل عمتجا كلذبو « امهارقو ةنيدملاو ةكم ىلع ةرامالا هل نوكت نأو نيمرحلا هككح لظ ىف

 ةرات هدهع ف ةبطخلا تناكو 018 ةنس ىتح 441/ ةنس مساقلا هنبا هدعب ىلوو . زاجحلا

 مساب ةبطخلا لعجيف ٠ ةتيلف وبأ هنبا هفلخيو . نييسابعلا مساب ةراتو « نييمطافلا مساب نوكت
 ىتح مساقلا هنبا دهع ىف سابعلا ىنب مساب ةبطخلا تلصتاو . ه0 نس هتافو تح نيسابعلا

 رصم مكحو نييمطافلا ةلود تبثنا هدهع قو « ىبسيع هنبا ةفاَحَتَو . هه5 ةنس لتق

 لظيو . نملا ىلع ىلوتسا 6 « ةنيدملاو ةكم : هيتنيدمو زاجحلا ىلع ىلوتساو ا

 سوكل نيدلا حالص لطبي هدهع و ه١ هدرا ساو ع ةكم نولي ىسيع ءانب

 0" ًاحف تندرأ فالا ةينامث ةنس لك ى اهنع يضعن 2, ةدحجب جاجحلا نم بودي

 ةكم ىبويألا نيكتْفُط نيدلا فيس لخديو . نيمربلا لهأ ىلإ كلذ لثم نيدلا حالص لسريو

 . ةعاملا وأ ةنسلا لهأ ناذأب المع « لمعلا ريخ ىلع ىَحب ناذألا اهيف لطبيو ه5 ةنسا
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 ةداتق ةكم عزتنا هنمو . دواد نب روصنملا هيخأ نبا مث ه84 ةنسرثكم هوخأ دواد فلخيو

 . ثيدحلا رصعلا ىلإ هئانبآ ىف اهترامإ تلظو هو1 ةنس ىنسحلا

 بطحي ناكو « هعيمج زاجحلاو ةنئيدملا هتراما حانج تح مضي نأ ةداتق عاطتسا لقو

 و هيبأ دعب رصم ناطلس لداعلا نب لماكللو « رصانلا ةفيلخلا دعب بويأ نب لداعلا ناطلسلل

 موجنلا بحاص لوقي |ى ةيليعامسالا ةدعاق ىلع لمعلا ريخ ىلع ىحب مرحلا ىق نذؤي ناكو

 برحلا تبشنو "117/ ةنس نسحلا هنبا هفلخو . هئابآ نم ةيديزلا ةدعاق ىلع ًاضيأو « ةرهازلا

 « زاجحلاو ةكم ىلع دوعسم هنم ىلوتساو 570 ةنس نعلا ريمأ ىبويألا دوعسم نيبو هنيب

 حجار اهيلوو « ةداتق ىبب ىلإ ةكم تداعو . ىكرتلا نيكتغط م لوسر نب ىلع اهيلع ناو

 حجار هنبا مث نسحلا هيخأ نبا زاجو ىلع هيخأ نيبو هنيب لقنتت تلظو 777 ةنس ةداتق نبا
 ضارقنا ىتح نييسابعلا لبق نم نوُلوي ةكم ءارمأ ناك ةرتفلا هذه لك ىفو . 507 ةنس ىّتح

 « مهبأوت ىلا ىه كيلإملا نيطالسلا دهع ىف كلذ دعب رصم تناكو . 10

 ل ءارمأ . نمو . ةيناطلسلا 0 ةيفنتو تل ةنال اناكح - مهنا نب 0 اوناكر

 ةلحنلا ىديز هنأ أل لاقي ناك : ةرهازلا موجنلا بحاص لوقيو « ا م

 همسقأ انيمي نيقلا دقعلا هباتك ىف هتمجرتب ىسافلا هل ىورو . هتافص نسحلا ةفالخلل حلصل

 ىلع لظي نأو « مهنمؤي و جاجحلا ىمحي نأ : نلوم داهفي وتلا هم نحنانه نووذات نطل

 .ىديدنحلا مهتمدقم ىف نوريثكءارعش هحدمو « ًاداوج ًارعاش ناكو . حلاصلا هنبا ةعاطو هتعاط

 ىلإ نووالق نبرصانلا ناطلسلا لسريو « ةفيطعو ةثّيَمَر : هادلو/١١ ةنس ىفهفلخيو

 ٠/١8 ةنس ةكمب ةثيمر لقتسيو . اهلهأ ىف قّرفت ًاحق بدرأ فالآ ةرشع ١7 ةنس ىف ةكم

 ىلإ ةكم َدّرُتو . ةضْيمح هوخأ اهألوتيو ءرصم ىلإ لسريو ١8/ ةنس ىف هيلع ضبّقُيو

 لسريو « هيلع كلذ ركنيف « ةيديزلا بهذمب رهجي هنأ 7/7١ ةنس ىف رمانلا كيو ةثيمر

 )2 ا ىف ةفيطع هوخأ هعم كرتشي نأب رمأيو 7 ةنس ناطلسلا جحيو . ًاركسع هيلا

 ةبقُث : هيدلول ةرامالا كرت ذا | /414 ةنس ىبح ةثيمر ةيناث اهب درفنا 778 ةنس تناكاذا ىّتح

 ذا نالجعل نويرصملا اهلعجيو « ةكم ىلع ناوخألا رمأتيو /545 ةنس قوتيو .نالجعو

 , جحلا مايأ سانلا بطخي ايديز ًابيطخ هل ماقأو ةيديزلا بهذمل هترصن نلعي ةبقث ناك

 قوت ىتح نالجع هيخأ عم هبغش ىلإ داعو « مهلجس نم رف هنكلو نويرصملا هيلع ضبقو

 ىلع مهرصنيو « ةنسلا لهأ بحي هئابا فالي ناكو . نالجعل رمألا صلخف 77 ةنس

 تاكو . ةداعلا ىلع لمحملابو ةريملاب هيلإ لسرت رصم تناكو « مهريغو ةيديزلا ةعيشلا
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م كرشأو ظ هريغو ةكم رعاش وْمّنَلا ةيعدم + احم
 لي لاز امو « مكحلا 2 دما ةنفا هع

فوت ىّتح دمحأ هنبا هفلخو ٠/الا/ ةنس فوت ىتح ةرامالا
 ىلع هوخنأ هدعب اهيلوو . 784 ةنس ى

 0/7 ب ولا عب اينع ناز انوا هين سا ل سماغم هوخأ ةرمالا ىف هكرشو

 هنبا هفلحيو 868 ةنس ىتح تاكرب هنبا هدعب اهالوتيو . 819 ةنس هتافو ىتح نسحلا هوحخأ

 ىلإ رفاس ىذلا ىناثلا مّن وُبَأ هنبا هنم مهأو « تاكرب هنبال ريصتق 9408 نم ع

 . هيلإ نيمرحلا ميلست نلعيل 451 ةنس اهيلع لوألا لس ىنائعلا ناطلسلا ءاليتسا بقع رصم

 ثالث اهيلوو « ةيناّمعلا ةفالخاو رصم ةبالو عبتت ىلاّمعلا دهعلا ىف ةكم ةرامإ تناكو ب

 ى ةيالولا تلظو . نوع ةرسأ مث « ديز ةرسأ مث ءتاكري ةرشا ! 1

 تلظو رشع ىداحلا نرقلا ىف ديز ةرسأ امسفان مث « ماع ةئام نم رثكأ لوألا ةرسألا

 حتف نمز ىلإ اهنولي اولظو ؛”ديزونب اهب .لقتسا ىّتح ىديز ىلإ قاكر نم لقتنت ةرامإلا

 ىرصملا شيحلا دئاق اشاب ميهاربإ نيعيو م 18175 /ه 17 ماع ىف زاجحلل ىلع دمحم

ت هاللي: هيلع قرط نو ودع كيرالا
ال ةرسألا لإ هيف يكشلو هزامألا لفت

 0 نم ه

 105 5قا ناجل نوب لع ريع ضي يا قو قرع بأ سو حن نأ

 ةطلسلا تناكفأ“ كوع نب دمحم في رشلا تقيتساو « امل ايلاو هيلع ةينامعلا ةلودلا تنع

 ع

 ةرامإلا تلاز امو . م 18617/ / ه ١79/4 ةنس هتافو ىح « ىفامعلا ىلاولا نيبو هنيب ةيئانث

 اعإو ءرصعلا اذه ىال مهرخأ ىلع نب نيسح نم ىلفاثلا دوعس اهصلختسا نى ةنانأ َْف

 0 75 ثيدحلا رصعلا ىف

 .دافحأ انها يب اهف ةسايرلا تناكو ع ةكم ةرامإ نم ًانأش لقأ ةنبدلل ةرامإ تناكر
 همركأف «رصمب ديشخإلا ىلإ لحر رهاط نب نسحلا وهو مهدحأ نأ ىوُريو ( نيسحلا

 هنبا نيب ةقيثو ةدوم تدقعناو 11 ةنس قوتو « رانيد فلآ ةئام ةنس لك لِْغَب ام هعطقأو

 نأ ىلإ ريشي ام اذه ىفو ةيقيرفإ بحاص زعملل وعدي ناك املسم نإ لاقيو « روفاكو سم

نبا روفاك هنم بلطف رصم لخد هنإ اضيا لاقيو « ىوهملا ةيليعامسا تناك ةرسآلا هذه
 هت

 نوينيسحلا هرمأف « ةنيدملا ىلإ رهاط هنبا برهو , هبكنو هيلع قنحف « هَّدرف « هئانبأ دحأل

حلا هنبأ اهيلع هفلخو 81 ةنس ىّح اهب لقتساو « مهيلع كانه
 له ةوعراللا قلن اود نس

 ؤ اهيلو هنالاقي ىذلا مساقلا نب دواد همع نبا ةلالس نم مهوأ هتلالس نم هدعب ءارمألا

 السلا رفعج نب نسحلا رمأ ىمطافلا هللا رمأب مكاحلا نأ نيحخرؤلا ضعب ركب هدعب
ةرامإ اهنع لازأو اهيلع راغأف م٠9 ةنس ةنيدملا ىلع ةراغإلاب ةكم ريمأ

 مل امنأ ريغ « انهملا ىب 

 مجدي ىف تلظو « مييلإ تداع نأ ثبلت

 الا

 . ةكم ةرامإ ايف عبتت تناك ةليلق تارتف الا

 هه
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 دحاولا « ةنيدملا ىلع اهءانبأ نولوي نويمطافلا ناكو « ةيليعامسإ انفلسا اك ةرسألا تناكو
 ىهتنتو . 448 ةنس قوتملا ةراع نب روظنم مهمهأ نمو . مهتعيش نم اوناك ذإ ء رخآلا ولت
 ءارمأ انهم نب ىلع قييو « هتعاط 0

 لايك هب ليو طنا سنان رف نيبال مال رس ملا ةللوإ نع

 ةئيدملا نم برقلاب ةفيلحلا ىذب ةعقوم ةكم فيرش ةداتق نيبو هنيب تناكو ؛ ارا ناكر
 : ًاعاتلم لوقي كلذ ىو « ةداتق اهيف مزه 5١1١ ةنس

 براقألا نيب َنْرِص نكلو َنأَدَي الثم ندع ىطصملا لا عراصم

 قيرط ىف تامو « ةداتق نم ىوكشلل ٠ د رع رمح هن كاكو
 ا ل ا

 ةنس رصم مدقو « همايأ رخآ ىف ىمعو .( ةنس ىقح هرمع لاطو + تيب ف هدعب ةردإا

 ةكم ريمأ ىَمُت ىفأ ىفو عبني ريمأ ىف هتعافش لبقو « همظعو ليلخ اهناطلس همركأف 5

 ىلع لبقم هوخأ دفوو «روصنم هنبا هفلخو . ىرصملا بكرلا ءاقل نع باغ دق ناكو
 كرشأف ( ريكنشاحلا سربيب رفظملا وهو ىشعألا حبصو نودلخ نب ا ف اذكه ) سربيب رهاظلا
 رمأل ةنيدملا نع روصنم باغو « ةنيدملا ريمأل عاطقإ نم هنّيع اهفو ةرمإلا ىف امهنيب
 ىلع هورصتف + برعلا ءايحأب ةشيبك قحلو « هدي نم لبقم اهكلف؛ « ةشيبك هنبا فلختساو

 را سلوا ىح اهب لظو «٠ هترامإ ىلإ روصنم كل 7٠١9 ةنس اليتق طقسو همع

 ] . رخآ هيلع ( ش كني ىح مهنم ينمحت اهالوتيإ داكي امو ةرسألا هذه دارفأ نيب فالخلارثكيو . 00

 ( روصنم نب ةشيبك بيترتلا ىلع نماثلا نرقلا ةيامن ىتح اهترامإ اولوت نمم ركذنا نأ نكبر
 نب زاج من « زأج بقع نم عنامو لضفو فيسو روصنم نب ليفطو زاج نب ىّدوو

 زاج نب ةبهو زاج نب روصنم نب ةفيطعو ىٌدَو بقع نم رخآ وو « هنبا ةبهو روصنم

 ةرامإلا ىلع بثي ناكام ًاريثكو . ريعن نب تباثو روصنم نب رّيعنو زاج نب ةبه نب زاجو
 نيرخآ ةئيدملل ءارمأ ءامسأ ءالؤه ءاروو . 49 ةنس ىّتح ًايلاو رشع ةعبرألا ءالؤه دحأ
 ةيردنكسالا ىف نجسلاب فوتملا هللا ةبه نب عزابهو إو م نوحلا م نيدامخ لك

 رمألا نكلو ؛ ءارمألا اهيلع نولوي نيذلا مه اوناكو كيلالا عبتت تناك انجي ٠/44 ةنس

 ةرسألا ميقت ىح ًاصخش نولوي نوداكي اف « داحلا عارصلا اذه ءازإ تحلل نم تلفأ
 لاح لك ىلع . .اريفا ةيضخرتاع علخم ىك ةرهاقلا ىلإ عزفيو « هتيلوت بلطتو رخآ اصخش
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 دتشا نمزلا ىف اطوش انعطق الكو « ىرجملا نماثلا نرقلا ذنم ةرامإلا هذه ىف مكحلا ءاس
 5ع

 0 ينل بدال نب ااا را رح ( ه ءوس

 هد خيراتل 0 0000 ةيوبنلا د

 0 دكويو ةيعسا ةرامإ اهيلع ىنيسحلا وا

 نب موب ةيدررز ةكمت ءازما ناك ديب « ةضفارلا ةيمامإالا بهذم ىلع اوناك مهن دش

 يمطافلا دهعلا ىف و ليعامسألا بهذدملا ١ 7 ةنتعا مهنأو ودبيو َ ةيليعامس| اوناك ةنيدملا ءارمأ نأ

 . ةيرشع ينا ة ةيمامأ دعب ف 0 هانا 0 تضقنا اذإ د

 ..ايناراعإوب 1 0 اهخويشو اه اهلئابقو دجب

 رصع ف ا ع اهلئابق اهيف رشتنتو ةيوعرلا امتايح شيعت دجن تلظ
 نم دتمملا رصعلا اذه لئاوأ ذنم لئابقلا هذه نع ًاحضاو ًائيش فرعن داكن الو ؛ حوتفلا

 قرشلا ىلإ لئابقلا هذه تالحرب لصتي ام الإ ثيدحلا رصعلا ىلإ ةرجهلل 74# ةنس
 هيف لغلغتت تضم دقو برغلا ىلإ اهمتالحرب لصتي ام كلذكو « تارامإ نم كانه هتنوك امو

 لبج ةقطنم لتحت تناك ىتلا ئيط ةليبقب لصتي ام ًاضيأو « برغملا دالب ىلإ رصم ةزواجتم ]
 لصتت ءاحنألا هذه ىف اهنطاوم اهتلعج دقو « قارعلاو ماشلا ىداوب ىف رشتنتو ىملسو اج

 . ماشلاو رصمو قارعلا لودب

 ب 000 اذه ىف ةنسلا لئابقلا تاكرحت نع رابخأ نم هؤرقن ام لوأ لعلو

 ا اكو اس و كلذكو» ةعيبرو ليقع مهتمومع ءانبأو راع ب لاله
 فارطأب نوفوطي اعيمج اوناكو « ةنيدملا قرش نولزني ميلس رنب ناك اهيب ع ناوزغ لبج ىف

 ىلع انايحأ نوريغي ميلس ونب ناكو « كانه ىرقلا ىلع نوريغيو ماشلاو قارعلا ىف ةريزحلا

 . عاقيإلل دادغب نم مهل رهجت ثوعبلا تناكو : جحلا مساوم ىف جاجحلا

 ىبو ىييرباعلا نم ' نوريثك بخ كا 0

 رو
 0 ادع اوراصو 0

 )١( ىرصتخنلاو ريثألا نبا خيراتو نودلخ نبا رظنا 0

 ليذو ىشعألا حبص نم عبارلا ءزجلاو ادفلا ىبأل رشبلا

 ىرغت نبال ةرهازلا م وجنلاو ىبسنالقلا نبال قشمد خيرات

 نباو ىنابصألا داعلل 50 ةقرفتم عضاوم ى ىدرب

 راكفألا ةضورو دسأ ىنبو ليقع ىنب ءارمأ ىف ناكلخ

 رشب نبال دجن خيرات ىف دجملا ناونعو مانغ نب نيسحل
5527 

 روتكدلل (م 1918-6

 خيرات ةمدقمو ةزمح داؤفل ع ةريزج بلقو

 . ةبيارغ ميركلا دبع
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 0 لا
 دالبلا_قرش. ملس تكلمو سنوت ندم اوبرخف « برغملا ىلإ هدعب رصنتسملا مهب

 نب ناسح : ئيط خيش نييمطافلل هبرح ىف مصعألا ىلإ مضنا دق ناكو دوس

 ئبطل مهتساير حارجلا نبل لظتو «همركأو زيزعلا نم اند مصعألا مزجن اذإ ىتح « حارجلا

 لفغد هوخأ هفلخيو "51 ةنس ناسح قوتيو « ىمطافلا دهعلا لاوط ماشلا ةيداب برعو

 ناكو ٠ ؛ ةنس ناسح هنبا هدعب ىط ةماعز ىلوتيو « نيطسلفب ةلمرلا ىلع ىلوتسيو جرفملا

 دجن الو 4؟؟ ةنس هيمافأ ىلعو 4١4 ةنس نالّقسع ىلع ىلوتساو مهب ورح ىف نييمطافلا نيعي

 بحاص شاوُرِق فيلح ةعيبر نب لضف هدعب هتيب خويش مهأ نمو 48 ةنس دعب ًاركذ هل

 . لصوملا

 « ةماعلا وحن اولغوت دقو رماع نب ليقع نم ةجافخ ىبب اندجو قرشلا ىلإ انهجتا اذإو ذ/

 وكلا ةداس ريما يحارب 0 قارعلا دودح بوص -

 ىلع نوريغي اوناك ذإ سداسلا نرقلا فصتنم ىّتحو ىرجحلا سماخلا نرقلا لاوط ليقع
 ةرصبلا حئاطب ىف ءاحنألا هذه ىف نولزني نولازي ال اوناكو « ةلصتم تاراغا قارعلاو رابنألا

 . ناكم ىلإ ناكم نم مهمايخم نيلقنتم نودلخ نب نقع ىّتح طساوو

 نم قرشلا لامشلا ىف لصوملا ىلإ رماع نب ليقع ىنبل ةريثك رئاشعو لئابق تحزنو
 دمحم راها | ابأ اهسسؤمو امتارمأ لوأ ناك ةرامإ اهيف مهسفنأل اوميقي نأ اوعاطتساو ةريزجلا

 ىذلا ليقعلا دلل هولا ةياحو م٠8 ةنس لصوملا ىلع بلغت ىذلا ليقعلا بيسملا نبا

 ًارعاش تاكو ( ةنعاط ف لوخدلا ىلإ مكرطصاو ةجافخ ىنب براح دقو « هتكلمم تعستا

 ىضرلا فيرشلا هاثرو 94١ ةنس ةليغ 1 هكيلام دحأ هلتقو بدألا 0 احم

 ار امر هك ناو + ا ويفعل قولا تنرقلا سو نئادملاو ةفوكلاو
 ىف ةييسو قر هوخا هلع نصف قع هل سيستم هقراما تهادوا دعا عاش ناك
 ىمسي هل خأ نبا هفلخف « نيتنس دعب قوتو . هناكم ىلوتو 55١ ةنس لصوملا عالق ىدحإ

 مسا را شاورق همع لتق هلعف ام لوأ ناكو « ناردب نب شيرق

 عاش سوح نبا هحدم « احّدمم ناك اك « الداع ةريسلا نسح ناكو 41. ةنس لتق نأ ىلا
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 . ليقع ىنب كلم رسحني ىتح ىرجحلا سماخلا نرقلا ةباهن ىلإ لصن داكن الو « هريغو ماشلا
 هرصعل اوناك مهنإ نودلخ نبا لوقيو « يداويلاوأ ةيدابلا ىلإ ىلإ اودوعيو لصوملا نعرماع نبا

 . حئاطبلا مساب ةفورعملا ةفوكلاو ةَرس ةرصبلا نيب ,

 ىف دسا ونب اهماقأ سماخلا نرقلا لئاوأ ىف »8 قارعلا دودح ىلع ودبلل ةثلاث ةرامإو الل
 هنبا هفلخو 408 ةنس ىفوتملا ديرَم نب ىلع كلذل مهنم ىدصت نم لوأ ناكو < ةلحلا كا

 اماقتنا رابنألا ناقرحيو ليقعلا شاورق برح ىلع ةجافخ ىنب فلاحتو ءسيييدةلودلا رون

 لبشلا نبا حدمبو ّرُعلل ًاعومج نامزبيو سيبدو شاورق نيب حلص دقعنيو . هنم

 ىف هلثم « ةعيش هلاعأ رئاسو هتيب لهأو سيبد ناكو . نيبملا رصنلا اذهب ًاشاورق ىدادغبلا

 بتاكلا حلفأ نب ىلع هيدي نيب بتكي ناكو 414 ةنس ىلإ هككح دتميو . شاورق لثم كلذ
 ركسعلا لوتسا قيد. ليقغ قب .قرسأ كدفيو: 4 ةلودلا ءابج روض هنبا 'ةفلغو .. روهتتلا
 اليوط ةرثأملا هذبب ءارعشلا ىنغت تادووب + مهرايد لإ مهدريو مهره و مهللج لع ناطلملا

 هنبا هفلخو . همظني ناك ديج رعش ريغ « ةبيط .ىركذ ًافلخع 408 ةئس قوتي نأ ثبلي امو
 نكسي ناكو . برعلا كلم هل لاقي ناكو « ةوطسو سأب اذ ناكو « ةقدص ةلودلا فيس

 نبا مّدق هلو « اهنكسو 498 ةنس ةّلِجلا ىنبف ( مايخلا ) ةيبرعلا تويبلا ىف هلبق هؤابآو وه
 اداوجو ابندآ ناكو سيبد هيا هفلختو 501 ةئس قوتو ؛ مغابلاو حداصلا باتك ةيناشلا

 سانلاو -ةيناعلا ةماقملا ىهو - هتاماقم ىدحإ ىف هلوقب ىرنرحلا هانع ىذلا وهو . ًايرك

 ( ىومأ ظعاو ) سي وأ ىنرقلا هنأ ىلإ ليخو» : ع راس رهط رك ناحرطع

 2 دشرتسملا هفيخاو ةقجالسلا دض ةريثك_تارماؤم َْق كراشا 1 ) سيد :فنشألا وأ
 1 ا ل لوط ت77 هيو يام جب هن هتيم يصوم يس دعا لااا نيرزلا دي يصتسمت يس ايي يا ا ا

 هنبا هدعب ىلوو . ه١ .ةنس. .هلايتغا ىلع ل 3 لا ادم ناطلسلا عفد امم

 ةايحلا ىلإ اهموق عم تداعو « ةلحلا تليازو « ةرسألا تفعض ام ناعرسو « ةقدص

 . ةيبرغلا ةيقارعلا دودحلا ىلع ةيبرع تارامإب كلذ دعب عمسن دوعن الو . ةيودبلا

 لبج ىف ئيط لزانمو ماشلا ىداوب وحن ىكولمملاو ىبويألا نيرصعلا ىف انهوجو ىأونو ا
 ناك قيتاطلا ةعيررب هلا نم درك نلحق نويعر للا 5 ةيو. ىملسوب اجا ليج وا رمش

 تناكو ة م لاو لاشا ا اكو « قارعلاو ماشلا ىداوب ىف برعلا ءايحأ ىلع ناموقي

 ىتح نولغويو ءارحصلا ىف ًابونج اهنم نوطقسي اوناكو « ناروح ىداوب نيريخألا لزانم
 <47 ةنس قوتملا ىجح يّجِح نب دمحأ لآ مهبعش مهأو « مهروهظ ءارو ةمظعملا ةكم حبصت

 ةلزنم هل تناكو « زاجحلا فارطأ كلذكو رفخلا هل ىدؤي ىنيسحلا ةنيدملا بحاص ناكو

 لاطبأ ارم لآ : ل ل ل ل ب ل
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 ىوريو .لضف مهمع ء انبأ عم نوب راحتي ام ًاريثكو «٠ ديدانص لاجرو « ديجانم
 لبقأ صمحن ناكو ماأ ف ماشا راتلا ازغ نيح هنأ ىباحلا دومحم باهشلا نع ىدنشقلقلا
 ةمّهطملا دايحلاو ةموسملا ليخلا ىلع حالسلا نيكاش سراف فالآ ا فاه ارداف قف
 فرعت ةينغم مهعمو لومحلاو اكل مهعمو حامرلا مهب ليأ قو فويسلاب نيدلقم
 . ةيساحا اناا يع جدوملا ىف ةرفاس ةعمسلا ةرئاط ةيمرضحلاب

 قارعلا فارطأ ىلإ صمح نم دتمت ئبط نم ىناثلاريبكلا ذخفلا لضف لآ رايد تناكو
 لي امم نافطغ لزانم لمشتو « ةماعاو مم ىب لزانم وحن ريدتستو ةرصبلا ىلإ راسي طبممو
 نم : برعلا لئابق نم فيفل مهيلإ مضني ناكو ء دسأ ىنب لزانم لمشت امك « ىرقلا ىداو
 نم ديلقتب برعلا ةرمإ ىلع نولوي ذخفلا اذه خويش ناكو . مهريغو نيب زو نماعو جحْدَم
 مهنم ًاريمأ برعلا ىلع ماقأ ذإ « بويأ أ نب لداعلا ناطلسلا كلذ نتسا نم لوأو « ناطلسلا

 ةنس قوتملا ةثيدح نب عنام مث دمحم نب ىسيع هفلخو ء لضف نب ةبقع نب ةثيدح وه
 هدعب ىلوو . تولاج نيع ىف راتتلا لاتق زطق رفظملا عم رضح ىذلا انهم هفلخو 6
 فيرش ديلقت ىَّلوي نمل بتكي نأ ةيناطلسلا ةداعلا تناكو . ىبسيع هنبا سربيب رهاظلا
 , ًابئاغ ناك نإ هيلإ رّهجيو ًارضاح ناك نإ باونلاب ةوسأ سلطأ ًافيرشت سبليو « كلذب
 . ارم لآ ىلع ءارمألا نولوي اوناك لثملابو « ةفيرشلا ب باوبألا نم تابتاكملا هيلإ رّدصتو
 برعلا ىلع ا ىسيع لظو جاجحلا لفاوقو ةلباسلا ظفحل تاعاطقاللا مهل نورفوي اوناكو
 رشع ىلاثلا ءزجلا ىو « انهملا هنبا نووالق روصنملا دهعل هفلخو 584 ةنس ىح لضف لاو

 هنبا نإ لاقيو « هوخأ لضف 1/١7 ةنس ىف هفلخيو . هترمإب فيرش موسرم ىشعألا حبص نم
 . اليوط ءيبَط ىف ةرامالا تلظو « ةلحار فلأ رشع ىنلا ىف جح
 ضراعلاو ةماعلا ىف ةفلتخملا اهارقو اهئاحنأب ةريثك تارامإ نع دجن لخاد ىف عمسنو 7
 ةيعردلا ةرامإ تارامإلا كلت مهأ نمو « معلا ء ءانبأو ةوخالا اهيف سفانتي ممِصقلاو مش ةلاو
 ىرن ىتحر شع ىفناثلا نرقلا ىف اليوط ىضمن الو ىرجحلا عساتلا نرقلا فصتنم ىف تسسأت ىتلا

 /ه80١1/ ةنس ىوتو « هئاول تحت ال ةرواجملا ةريغصلا تاحاولا مضي دوغ اهريما
 ةنس ىف باهولادبع نب دمحم عم رزات ىذلا وهو « دمحم هنبا هفلخو . م "6
 كلذ ىف نانواعتي اذخأو « عدبلا عقو ةيفلسلا ةديقعلا رشن ىلع ما0/:هغه4
 زيزعلا دبع هتبا هفلخو « ماا/”هر/ه 09 ةئش :قوتو كرك ا هل فاو: قع

 نأ ثبلي لو . ضايرلا ةدلب حتفو « ناحرسلا ىداوو ميصقلا ميلقإب ةوعدلا رشن ىف ىضمو
 ءاول دمي نأ عاطتسا دقو « دوعس هنبا هدعب ىلوو م1608/ه 181 ةنس ىعيش ديب لتق
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 نمو « ةريزحلا نم لاهشلا ىصقأ ىف ماشلا ةيداب ىلإ نعلاو نارجنو ناع تفارطأ نم هناطلس

 ؛ ةكمو فئاطلا ىلع ىلوتساو (رمحألا رحبلا ) ِمْرلقلا رحب ىلإ تارُقلا ربنو ىبرعلا جيلخلا

 «٠ هنم زاجحلا صلختسي ىك « رصم ىف اهبلاو ىلع دمحمب نيعتست ةيناؤعلا ةلودلا لعج امن

 هنس ةكمو ةنيدملا ىلع ءاليتسالا شيجلا عاطتساو ميهاربإ هنبا ةدايقب اشيج هيلإ لسرأف

 ىلوتو م 1814 /ه 9 هنس ةيعردلا ىف دوعس ىفوت ام ناعرسو م 1819 /ه 0

 عقارا دب ق فرخالا "نلت ةدحاو طقست دالبلا تنخا هدهع قو « هللا دبع هنبا هدعب

 ةنس هبحن ىضق ثيح ةينيطنطسقلا ىلإ لسرأو « دوعس نب هللا دبع ملستساو « اشاب

 . دوعس نب دمحم نب هللا دبع نب ىكرت ةيعردلا مكح قوتنا مام18/ه 1:

 0 ا ل سا

 .« فيطقلاو اسحلا حتفيو © ىكرت طشنيو لا ندم ضو دعو

 ] هي ميعزو لئاح ريمأ ىلع نب حلاص عم احلص

 ىلإ هنوديعي مث نويرصملا هرسأيف « افيعض ناكو لصيف هنبا هفلخيو م 18م / ه 48

 نم 2 هبقعتو . هتافو 0 وهو 00 0 ىح م لظبو تثالإ

 رصعلا ىف لب رصعلا اذه 1 : نييدوعسلل ةعضاخلا دالبلا رثكأ لع هناطلس

 ةرامإ نم دقف ام لكو ضايرلا درتساف لصيف نب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع ىلاتلا ثيدحلا
 مسا

 . هئاب

 نا نمل

 ةلود انملقا لعل .ةرثك لود مع اذه ُْف نعلا تعروت
 كين ف دل ىلإ

 همس سبا نود نارا . أ خي رات اطودو نعلا ُْف مجاز (2١

 ( ضايرل !| عبط ) ىيقعلل ىناملسلا فاللحملاو ( ةرهاقلا عبط ) ناكلخ نباو سماخلاو عبارل /| هي عرج ُْق نودعألا 00

 عبط ) لوسر نبال باسنألا ةفرعم ىف باحصألا ةفرطو خيراتو رواحملا نبال رصبتسملا خيراتو ةروهشملا مج

 حبط) نميأ ىف ةيمطافلا ةكرحلاو نويحيلصلاو (قشمد كسم حرش ىف مارملا غولبو (ىاك ةرشن) 0 0

 لوألا ءرجلا < ثيدحلا» ترقلا خيرات ةمدقمو (ةرهاقلا 2ىضاقلل مامإو كلم نم نملا كلم ىلوت نميف ماتخلا

 مجعمو نادلبلا مجعمو ةبيارغ ميركلا دبع روتكدلل 2باتكو (ةرهاقلا عبط) ىجرزخلل ةيؤلؤللا دوقعلاو ىشرعلا

 . روابمازل ةمكاحلا تارسألاو باسنألا ءابنأو (ةرهاقلا عبط) ىناعلا عساولا دبعل نملا خيرات

 ندع رغث خيراتو نيسحلا نب ىبحيل نعلا رابخأ ىف نمزلا
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 ةلود نملا ىلعو اهيلع مهفلخو نويبويألا اهذخأ مهنمو (ه ه14-هه4) جراوخلا

 ةلود اهتلتو (ه اة ه١ رفعي ونب الواو ىرخألا ىه. الود ءاعنصلو . لوسر لا

 قو .(ه ه59- 497) نيينادمهلا ةلود مث . مه 6 404 نيليعاإلا نيحيلصا

 ناملس ونب مهمومع ءانبأ ابلع مهعزانو 58/4 ةنس ذنم نييسرلا ةلود ةيديزلا رمتسم ةدعص

 ىديهم خي لع: لازا لقو ؛غه- ةنس ىلاملسلا فاالهملا اولزنو ةكمب مهاوغلا مهدرط ذنم

 رصعلا ىّبح رخآلا دعب ادحاو نولاوتي ٍنييسرلا ةمأ ل دقو « هيلا 0 ع هنم مهلود

 اهذخأ مهنمو .(ه ه451-59/) ةيليعامسالا 0 ىب ةلود ندع قو .ثيدحلا

 هذه نع ثيدحلا قوت نحنو . نييسرلا ةمصاع ةدعصو ءاَعْتَض اوي 2 نوييؤمألا

 ىناّمعلا رصعلاو رهاط ىنبو نييلوسرلاو نييبويألا نع ثيدحلا ىلإ اهنم لقتتن مث « لودلا
 . دالبلا مهنم ارضا كا ىجح « نيينامعلل ةدعص ىف نييسرلا ةمواقمو

 دايز نب دمحم اهسسؤمو « دايز ىبب ةلود الواو « ىبويالا حتفلا لبق ديبز لودب اذبنو
 ةنس نعلا ىلع نوماملا هالو ار راب ةااولاع ناعا مكاح دايز نب هللا ديبع لسن نم

 شيجلا وبأ ةلودلا هذه ءارمأ مهأ نمو « تومّرضَحو ةماهت , ىلع ىلوتساف ةرجهلل ,/ ١

 6 م037٠ ةنس ديبز ىلع ةطمارقلا ىلوتسا هدهع قو .(ه م1151 هاربا نب قحسا

 ةريمرلا اهيباكتبو ةدعصو و, رفعي وني اهماكحو' ءاعنصو ندع : نملا هل تنادو . اهوكرت
 ذب
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 هيي ةاكتاف فويس نان اللا نه املا نسر سمو ةنارلوب نب لع كاكا في ماج تحلو
 ؤلؤللا ىلع. صوّعلا نمو بدنملا بابو ندع ىلإ بولحما ربنعلا نمو دنسلا بكارم نم

 مهيلع بلغتو « مكحلا ىلع مُهنبَجَح رجاشت ىتح هترسأ ىف مكحلا لازامو . كلهد ةريزج نمو

 راصنأ ضعب هل سد ىتح اهكحي لازامو ؛ حاحجن ىنب ةلود سسأو 417 ةنس ىبثبحلا حاجب

 « ديبز ىلع ىحيلصلا ىلوتساو 457 ةنس هب كتفف مسلا ءاعنص بحاص ىحّبَلَصلا نب ىلع

 اولاتغي نأ اوعاطتساو اهدادرتسا نولواحي اوذخاو « كلهد ىلإ اورف حاجن ءانبا نا ريغ

 نم ديبز ديعتسي نأ حاجن نب شايج عاطتساو 404 ةنس جحلا ىلإ هقيرط ىف ىحيلصلا
 , ديبز رابخأ ىف ديفملا فّنصو « اغيلب ابتاكو ارعاش ناكو 419 ةنس ايئابن نييحيلصلا
 ىكتافلا هللا نم مهارزو نمو. 6 ةيملعو ةبذا كيب ىف ةيضب مهؤارزوو هترسأو وه ثعبو

 اهكلم ذإ 054 ةنس ىتح مكحلا شايج ءانبأ ثراوتو . ةمحلا ىبلاع نيحّدمم اناكو رورسو

 ىدهم نب ىلعوهو - ىدهم ىنب ةلود سسؤم ًأشن دقو . حاجن ىنب كلم لازو ىدهمونب

 سانلا هبحاف ظعولا ىف ذخا بش املو « نيدلاو كسنلا ىلع ديبز لحاوس ىف - ىريمحلا

 ريمأ ىدهملا مامإلا ىمستو ديبز ىلع ىلوتساف هسفنل ةلود ةماقأ ىف ركفو ع هلوح اوفتلاو
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  ىلعو نامع نم اربتيو جراوخلا ةديقعب نمؤي ناكو . نيدحلملاو ةرفكلا عماقو نينمؤملا

 لهأ نم هداقتعا فلاخ نم كلذكو « ةريبك فرتقي نم لتقيو « ىصاعملاب رفكي ناكو '

 هيف نودقتعي ةرانقلا دو « مهيرارذو مهءانبأ قرتسيو مهءاسن حيبتسي تاكو « ةنسلا

 اهيلع ىلوتسا نيحو « رهشا ةثالث وحنب ديبز ىلع هئاليتسا دعب قوت نأ ثبلي ملو « ةمصعلا

 هوخأ مث ىدهم هنبا هفلخو .نيلضاف اناكو هنباو ةماقَع ىبأ نب دمحم اهيضاق لتق

 ساهو هريمأ .ةراغلا ىف لتقو ىناملسلا فالخملا ىلع 551 ةنس ىف راغأ دقو تلا دبع

 ىلع لازامو « ىناملسلا فالخملا باتك بحاص اهاور ةديصق كلذ ىف دشنأو « مناغ نبا
 . ةرجهلل 059 ةنس ىبويألا هاش ناروت هنم اهملست ىتح ديبز

 هفلخو 5517 ةنس نمحرلا دبع نب رْفْعَي اهأشنأ ىتلا رفعي ىنب ةلود ءاعنص لود لوأو-ل

 ىلع ةرمإب ةطمارقلا ىلوتسا نأ رفعي نب دعسأ دهعل ؟97 ةنس ىف ثدحو « هؤانبأ 3

 جاوزو رمخلا برش هباحصأل حابأو « ةوبنلا ىعدا نأ ثبلي ملو . ءاعنص ىلع لضفلا نبا

 مايصلاو ةالصلا : ةيساسألا مالسالا ناكرأ - همعزب - سانلا نع ٌطحو « تانبلا

 كلذب ملعو . عضبملا ىف مسلا هل لعج « ماّجح ىنسح دي ىلع كله ٠ ةنس ىفو . جحلاو

 هفلخو 7١" ةنس هتافو ىبح اهمكحي لظو ءاعنص ٌدرتساو نعلا لئابق رفنتساف رفعي نب دعسأ

 « دعسأ هنبا هدعب ىلوو 7487 ةنس هبحن ىضق ىتح ناطحق نب هللا دبع هيخأ نبا اهيلع
 ] /) رفعي لآ ةلود ىبهتنت 7917 ةنس هتافوبو

 يتيلطلا نبع نب لع اهبسأ نيجي ةزعبام ' نيوتيلا ةلود نلكتو

 بهذملل ةوعدلا ى هنذأتسي ىمطافلارصنتسملا ةفيلثملا ىلإ بتكو. ةليلق ريغ تاونسب كلذ

 ةنس حاجن لآ دي نم « انفلسا اك « ديب: لغ قوتناو ةذوفت عستاو هل نذأف 2« ليعاممالا

 مظعو 2 هترضاح اهذحناو روصقلا اب طتخخاو 5ه84 ةنس ءاعنص لع ىلوتسا (؟" 2

 تناكو . اهكرت مث ةيديزلا ةينسحلا ةرامإلا اهنم ليزيل 408 ةنس ةكم ىلع ىلوتساو . هكلم

 هفلخو . ءارعشلا نم ريثك اهحدم « ةميرك ةحّدمم تناكو « ءاسنلا تايلضف نم ءامسأ هجوز

 هتلود نوئش ضؤوفف « جلافلا ضرب بيصأو « هتمصاع ةلّبِج ذختاو 408 ةنس مركملا هنبأ
 اهسفنب تلوتف 484 ةنس قوت نأ ىلإ ىحيلصلا دمحأ تنب ىَوّرَأ ةرحلا ةكلملا هتجوز ىلإ

 : 51 ةنه فوتو ا ىدطافلا نيهتعتبلا رجا سئاملا ودعا سكش هوجو ناومألا مامز

 ىلع نوينادمحلا متاحونب ىلوتساو « نادلبلا ضعبو لئابقلا ضعب اهيلع جرخت تذخأو

 هؤانبأ هفلخو 001 ةنس ىبح ىنادمهلا ميشغ نب متاح مهنم اهكحي لظو 4947 ةنس ءاعنص
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 ةلودلاو الوفأ دادزي ةرحلا ةكلملا مجن لظو . ىبويألا هاش ناروت مهنم اهملست ىّبح اهيلع

 راك تحرش كو : ةليلق نوصح ضعب الإ اهل قبي مل ىتح « اهاصوأ ككفتت ةيحيلصلا

 اهتافوبو ه" دا ةكلملا تيفوتو . ندع باحصأ مير ىب ىلإ فبونحلا ىف نوصحخلا

 ] . ةيليعامسالا ةيحيلصلا ةلودلا تبهتنا

 اهسسؤمو « نعلا ىف ةدعّصب ةيديزلا نيِيَسَرلا ةلود ىلإ ثيدحلا قوسن نأ انب ىرحو

 نم برقلاب ْسْرْلا لبحي دولوملا ميهاربإ نب مساقلا نب نيسحلا نب ىبحي قحلا ىلإ ىداحلا كانه
 بهذملا ىف هتافلؤمب فورعملا ىديزلا مامإلا مساقلا هدج نمز ى ؟8©14 ةنس ةرونملا ةنيدملا

 سساو ةدعص ىلع ىلوتساو 584 ةنس ىف نعلا ىلإ هنطوم نم جرخ دقو . هقفلا فو ىديزلا.

 ىداحلا مامإلاف « دمحأ هوخأ مث دمحم هنبا هفلخف مهرج -ةنس قوتو + نعلاب ةيديزلا ةمامإ اهب

 دفي ىبح ةمامالا ثراوتت ةرسالا كلت لازتامو . ةلودلل قيقحلا سسؤملا وهو قحلا ىلإ
 اهيلع هفلحيو « هتافو ىتح هسفنل ةرامإلا صلختسيف 4077 ةنس ىمليدلا حتفلا وبأ اهيلع

 ىلاوتتو « ةباطق لبج ىلإ نويسرلا بحسنيو نويديزلا ىناملسلا فالخلا باحصأ ناملسونب
 مهتزوح ىف ءاعنص لخدتو « ةدعص ىلإ نويسرلا دوعيو فورظلا روطتتو . كانه مهمئأ
 هلو « انسحم ارعاش ناكو . (ه ه35--ه*7) هللا ىلع لكوتملا مهمنأ رهشأ نمو . ارارم

 مامإلا ىبوألا دهعلا ىف مهنمأ نمو . ىريمحلا ديعس نب ناوشن عم ةيرعش تابتاكم
 نسحلا ةيلوسرلا ةلودلا دهع ى مب.روهشم نمو 5١4. ةنس ىقوتملا هللاب روصنملا
 « اهيقف املاع اماوص اماوق - 146ه ةنس ةمامالاب ع ىذلا ىبسرلا ءيطوملاو « ساهو نبا

 دوعنسو « ةيرهاطلاو ةيل | : نيتلودلا دهع ىف مهمْئَأ ىلاوتتو هئانبأ ىف هدعب مكحلا لظو

 ل مهحتف بقع نملا ىلع نيينامعلا ءاليتسا دعب مييلإ
 < دقوا هان وفلل فيض ازياض دف لول جدنا ادور ندم قل ارا ادق: تقاكد قوام

 مهنم عنق نييمطافلا ةيعاد ىحلصلا ارلغ لزطنا 0 ديب باحصأ دايز ىنب ىلع اوعنتما

 وه مهنم عرف ثبلي ملو « نيينادمهلل اهلعجو « مركملا هنبا اهنع مهلزع مث « « اهودؤي ةواتإب
 بس نب دمحم مهئارمأ مهأ نمو « ةيليعامسإ اوناكو « هسفنل اهصلختسا نأ عْيَرَ ىنب عرف

 دقو « نينمؤملا ريمأ فيس جوتملا مظغملا ىعادلاب بقلتي ناكو . (ه هو.0-هم#)

 ىذيعلا ركب ىلأ حودمم نارمع هنبا هفلخو « نييحيلصلا نم ةلبج نصح ىرتشا
 رعاشلا سقالق نبا حودمم لالب قيرساب هينبا ةلودو هتلود ريدي ناكو . (هه565-هه0٠)
 ةلود تعطقناو هيلع ضبق نعلا ىلإ هاش ناروت مدق نيحو . ءارعشلا نم هريغو ىرصملا

 ىلا ةفييوولالا دهع ىف تعفتراو رانيد فلأ ةئام تناك ندع تاداريإ نإ لاقيو . عيرز ىنب
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 اهندم ق اياون ابيف هسفنل ماقأ هدو ةنس ىبريألا هاش ناروت نعلا حتف نيحو . فلا .ةئاّيس

 مل اهيف مكحلا نأ ريغ « نمألاو ةراعلاو بصخلا نم اهلاوحأ نسحأ ىلإ تداعو « اهنوصحو

 اهب ماقأف « نيكتغط مالسالا فيس هاخأ اهيلإ لسرأ نأ دعب الإ نيدلا حالصل ًامامت مظتني
 ( لمعلا ريخ ىلع ىحب اهيف ناذألا نم عنمو ةكم 0/7 ةئس انبرم اك لخدو 51/8 ةنس ذنم

 هنبا نعلا ىلع هفلخو ه9 ةنس ىفوتو « ةعيشلا نم امهريغو ةيليعامسإلاو ةيديزلا ناذأ وهو
 ىلوف « سانلا ملظو « ناملس همع نبا هدعب اهيلوو 544 ةنس لتقف ةريسلا ءاسأو ليعامسإ

 ضعب ىف هنع بانأو 517 ةنس دوعسملا كلملا هنبا اهيلع رصم بحاص لماكلا ناطلسلا

 ملو « اهيف هسفنل نّكف « هداوق دحأ لوسر نب ىلع نب رمع نيدلا رون رصم ىلإ هتالحر
 . ةرجهلل 5*+ ةنس' ابي. لقتنما نأ .ثبلب

 برقلاب زعت نيدلا رون ذْختا دقو 888 ةنس ىّبح ةيلوسرلا ةلودلا ةضبق ىف نعلا لظتو

 <87 ةنس ىبابعلا ةفيلخلا هب فرتعاو روصنملا كلملاب بقلتو هل ةمصاع ندع ميلقإ نم
 نيب بشنت ام اريثك برحلا تناكو . تومرضح ىلإ ةكم نم هتكلمم تدتماو ةرجهلل

 فسوي رفظملا كلملا هئبا هفلخو 7417 ةنس هكيلامم هلتقو.. ةدعّص ىف ةمنألا نيبو نييلوسرلا

 رافظ حتفو لا ندم ىف ةريثك سرادمو عماوج ىنبو ؛ ْزِعَتِب ةيرفظملا عماج بحاص وهو
 4844 ةنس ىوتو « ةريثك بورح نعلا ةمئأ نيبو هنيب تبشنو تومرضح دالب ىصقأ ىف
 ىف ةنسح ةكراشم هل تناكو 1/71 ةنس ىّبح ديؤملا كلملاف نيماع ةدمل فرشألا كلملا هفلخف
 - كلملاف ا/ا/8 ةنس ىّبح هنبا لضفألا كلملاف 754 ةنس ىّتح دهاحملا كلملاف 57 مولعلا
 ناتخ لفح فصيو « ةيؤلؤللا دوقعلا هباتك ىجرزخلا فلأ هلو 8٠١ ةنس ىّتح فرشألا

 مهتالو رهاط ونب زيتنيو «روهدتلا ىف ذخأتو هدعب ةلودلا ضفعضتو . ًاعئار ًافصو هئانبأ
 . مهلود نوسسؤيو « ةصرفلا اهريغو ندع ىف مهؤانمأو

 ىلوتسا ىذلا رهاط نب رماع مهئارمأ لداو ) مه ةرضاح ( هم رهاط ونب ذا دقو

 ىلإ دهاحملا كلملا هوخا هفلخف 81١ ةنس قوتو رفاظلا كلملاب بقلتو 8688 ةنس ندع ىلع

 دبع نب رماع رفاظلا كلملا هفلخو 8815 ةنس ىّبح روصنملا كلملا هدعب ىلوو 817 ةنس هتافو

 نويلاغتربلا ىلوتسي ىّتح 47١ ةنس ىلإ لصن الو 4٠١ ةنس ءاعنص ىلع ىلوتسا دقو باهولا

 ةلمح رصم بحاص ىروغلا هوصناق لسري .ذئنيحو « رمجألا رحبلا ىف نارمك ةريزج ىلع
 ىضقتو زعتو ديبز ىلع ىلوتستو نعلا ةلمحلا لزنتو ةريزجلا نم نودرطيو نييلاغتربلا ةدراطل
 00 رهاط ىنب ةلود ىلع

 ةمنألا وأ ءارمألا نيب ةريثك تاشوانم بشنتو « ةيناعلا ةلودلا ةزوح ىف نعلا لخدتو
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 نتفلا اهيف رثكتف 4١٠ه ةنس اهلهأل نعلا ةينامعلا ةلودلا كرتتو « نييناعلا نيبو نييديزلا

 ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلل مكحلا بتتسيو نييسرلا ةمئألا ةرسأ ىف ىَّتح تاماسقنالاو

 ظ ىف نعيا مهنم تصلخت نأ ىلإ هبقع ىف ةمامإلا تلظ دقو (ه ١٠مل - ٠٠4 ) مساقلا نبا

 دالب عمجو رافظو تومرضحو ندع ىلع ىلوتسا ارفظم لكوتملا ناكو « ةريخالا اهتروث

 هراز نا ىدهم لا نب ىلع هللاب روصنملا مامإلا دهع ىف ثدحو . هدعب نم ةمئألا ىلاوتو نعلا

 نويم ةريزج نع اعئاط هل لزنو ءرصم تربانوب نويلبان لوزن دنع نسلو ىزيلجإلا ناطبقلا

 . نيمسق اهدنع رحبلا مسقت ىهو ! رمحألا رحبلاب بدنملا باب قيضم ىف ميربب ةامسملا

 م اممو / ه هو ةنس زيلجنإلا لتحي ىّبح هللا نيدل رصانلا مامالا دهع ىلإ لصن امو

 ةرمعتسم تحبصأو تيد دونج عم ةليلق تاشوانم دعب ةوقلاب ندع ءانيم

 « مهللإ مهتجاح اهم نتبخنأو ١ نعلا ىف ةيبروالا لودلا عمط كارتالا ىارو . ةيزيلجنإ

 ةرمعتسم ىلإ نومضي زيلجنإلا ىضم اب م1849/ه 1١758 ةنس نعلا لالتحا ىلإ اوداعف

 ةمئألا نيب ةيناث ذوعت :تاشوانملا تذخأو . تومرضحو جحا اهمهأ تايمح عست ندع

 2 ب هرخخا وأ الو رصعلا اذه ىف ال مهضهانم ىلوت نأ ىلإ نييناؤعلا كارتألا نيبو نييديزلا

 نيدلا ديمح دمحم نب ىبحب ىديرزلا مامإللا تيزلكلا رصعلا

 هع 0 )0 همام © ل

 |هخيراتو رافظو 2" تومرضح
 نم دتع داو هطسوتي ىلبج ملقإ ىهو « برعلا رحب ىلع ةريزجلا ىبونج ىف تومرضح عقت

 ىاهندم مهأو « نابللا ضرأ مماب اب دقرهتشت تناكو ةريثك ةيدوأ هنم عرفتتو برغلا ىلإ قرشلا

 يدق اهكست تناكو « ًالكملاو رخشلا لحاسلا ىلعو نويسو ميرتو مابشو ةوبش لخادلا

 نيتلودلا نمزو مالسإلا ردص ىف ءافلخلا لبق نم اهيلع نوعباتتي ةالولا لازامو « ةدنك ةليبق

 ىجح « اهيف ذوفن هينبل لظو « هيلإ تفيضأ نعلا دايز نب دمحم ىلوت املو . ةيسابعلاو ةيومألا

 لواحو « مهعبتت تلظو اهيلإ مهب كا اودم مهنإف « اهب مهتلود اوماقأو ءاعنص رفعي ونب ىلو

 "117 ةنس اهل مهمكح ءانثأ ىف اهمدقو « تقفخأ مهتروث نكلو « مهيلع ةروثلا ةمراضحلا

 « ىلع نب نيسحلا ىلإ افيرش ابسن ابستنم « ىولعاب لآ دج ىسيع نب دمحأ خبشلا ةرجهلل
 ةعيشلل تحاتا ةماعز ىهو « مويلا ىلإ هترسأو وه ةيحور ةماعز اهيف هل حبصأو ميرتب لزنو

 ىمرضحلا خيراتلا نم تاحفصو مثاه نب دمحم ةيريكلا .٠ .-عياو: زيثألا دبا: ايفو اتو :ناقلظو تومرضح ى رظنا )١(

 نم اهب امو ةيمالسإلا فراعملا ةرئادو ريزواب ضوع ديعسل خيراتوتوقايل نادلبلا مجعمو ةقرفتم عضاوم قف نودلخ
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 امتاد اهلهأ ناك كلذلو جراوخلا ةلحن تومرضح ىف ةبلاغلا ةلحنلا تناكو كانه اوسفنتي نأ
 « اهوكرت مث ةدم ىرجحلا عبارلا نرقلا لئاوأ ىف ةطمارقلا اهزنو . ةبقاعتم تاروث نوروثي
 ناذاش نب ليلخلا هدعاس دقو « ىجراخلا ىمرضحلا قحسإ وبأ سماخلا نرقلا ىف اهب عمليو
 ىحيلصلا دري نأ عاطتساو « ةيماد بورح دعب اهب لقتسي نأ ىلع ناع ىف جراوخملا مامإ

 هدعب ةيناثلا ةيصخشلاو . اهب لقتساو اهنوئش ىلو امم معز لوأ دعي وهو تومرضح نع
 . هّلسو اهكح دقو هه ةنس ميرتب دولوملا ىدنكلا ناطحق ىبأ نب دشار نب هللا دبع ةيصخش

 نامع ندع ىلع ىلوو نمعلا نيدلا حالص حتف الو . ءاملعلاو ملعلاب مهاو « نيثالثلا نود

 رعو « هرايد ىلإ داع ىتح ردي من ماعلا نا ريغ « هللا دبع هعم ذخاو تومرضح حتف ليجنزلا

 ىتح نمأ ىف دالبلا ىضمتو « مابش ىلع ناعنلا لآ نم ىلوتسيو ميرت ىلإ ةيناث دوعيو تاونس
 : اعيمج اهيلع ءاليتسالا نم نكمتيو 714 ةنس ىلويأ شجي ىنعلا ىدهم نب رمع اهوزغي
 « تومرضح ىف نييبويألا دهع كلذب ىهتنيو 077 ةنس لتفيو « ميرتو مابشو رّحّشلا ىلع

 - ضعب اهيلي ناكو « محل ةعبات تومرضح لظت نأ ىلع نولمعيف « نييلوسرلا ةلود مهفلحو
 ىلوتسا ىظوبحلا سيردإ نب ملاسل تومرضح قرش رافظ تناد نيحو . مهنع اباون اهئانبأ
 لئابقلا خويش لازي الو . هيلع اوضق نييلوسرلا نأ ريغ 77 ةنس تومرضح ىلع هعومجي
 ريثك الا رتشيو <« ندملا مكح ىلع نورحانتي دهن ونبو دشارونب مرت فو دالبلا ىف
 لا مدا ناكو . دالبلا نم ريثك ىف مهل ةبلغلا نوكتو /85 ةنس رجشلا ىلع مهئاليتساب
 لق وأ رئاشعلا نم مهريغبو مهب اورفظ ريثكاب لآ نكلو نييدنكلاو ريزواب لأو ةناجداب

 ءالولا رعشتست تومرضح تناكو « نعلا ىلع رهاط ونب نييلوسرلا فلخو . مهيلع اورهظ

 لآ ىلإ اهب اودهعو 81 ةنس ىدهملا سراف نب ديعس نب دمحم رحشلا نع أودر دقو ( مه

 97 ةنس مابش ىلع ىلوتسا دقو 4.* ةنس دولوملا قريوطوب مهنيب نم رهتشاو « ريثكاب
 ىلوتساو . ءارعشلاو ءاملعلل اياطعلا لزجي ناكو هتلودل ازكرم اهذختاو 4717 ةنس ميرت لتحاو

 "دا نأ ريش 410+ فيم ةعاطلا# قريوظوب ملا كارتسيو 848: ةنسم نقلا لع :قويتازخلا
 هبتاكو هنواعمو هريصن ناكو رمع هوخآ هفلخو « هدالبب لقتساو كربلا مكح ضفر هللا دبع
 ىبح توم رضح نوئش هللا دبع هنبا ىلوتيو . ريثك اب هللا دبع نب دمصلا دبع ريبكلا رعاشلا
 هنيب فالخن بشنيو ءاعنصب مهنعأو ةيديزلل هءالو رهظيو ردب هوا هفلحلو 1

 مامالا بضغيف « سيو هع نعجو « كلذ ببس هللا دبع نب ردب ميجا ابا بو

 ىلوتسي توم رضح ىلإ ًاشيج ٠١59 ةنس ىف لسريو « ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا ىديزلا
 . دمحم هنبا اهالوتيو ٠١177 ةنس هتافو ىبح اهيلي لظيو رمع نب ردب ىلإ اهملسيو « اهيلع
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 لوحتيو « دالبلا ىف ايلعلا ةملكلا اهرئاشعو عفايل حبصيو « ريثكاب لآ نأش فعضيو

 لعن و هلآ ةلود ىريثكلا نسحم نب بلاغ ديعي ذإ 1878 ةنس ىتح اهيلإ ناطلسلاو مكحلا

 ميم وشو ( نييعفايلا ةضبق ىف لظت دالبلا رثكأو رحشلا نأ ريغ ؛ : مرت ىلع

 هتمأو هدلب قح ىف ًاشحاف أطخ ًاطخأ ىذلا ضوع هنبا مث ىعفايلا ىطيعقلا ضوع نب رمع

 ىدحإ توم رضح اهب تحبصأ م1888/ه1708 ةئس زيلجنالا عم ةدهاعم عيقوتب

 . ةمصو اهدعب ام هنيبج ق ةمصو ( برعلا رحب ىلع مهايماح

 ( نابلا دكا انينطا ونت هاج قوفو « مدق فالا ةثالث اهعافترا غلبي قهر افطو

 ةمشا نب هيي ايقاف نمو ضماغ اهخيراتو « مهدباعم ى دونهلا هلمعتسي ىذلا

 . نييلوسرلا ءاضقو تومرضحلا هوزغ انب رم ىذلا ىظوبحلا سيردإ نب ملاس هفلخو « ىوجنملا

 , فيس دالبلا مكح ىداليملا رشع سداسلا نرقلا قو . مهل ابئان اهيلع نولوي اوناكو « هيلع

 رشع عباسلا كرقلا ىو « همكح رقم دِلب ةعلق تناكو « ءاعنص نم وهو ىناسغلا مالسإلا

 « رشع نماثلا نرقلا ى ءىش اهنع فرعي الو « نويمرضحلا ريثكونب اهيلع ىلوتسا ىداليملا

 نما ىلإ اوداع نيح نويناّمعْلا لواحو « ارق ونب هلتقو ء رشع عساتلا نرقلا ىف ىولع اهمكحو

 « ناع ءارمأ دج ديعس نب ىكرت نب ديعس ىلإ اوعزفو . اهيلع مهمتدايس ضرف نرقلا اذه ىف

 . مهل ةعبات خيراتلا اذه ذنم تلظو

 "”اهئارماو ناع
 رحنو ىدنحلا طيحملا ىلع ةفرشم ها ةريزجلا قرشل نوح ا ىلع 7 1

 كرم رضخأل لج لونج لغادل ىف ىوزن ةنيدم كودخل اوتاكو » ةينأ ىبرصع َْف

 0” سياق نم اعمال لا ضفاورلاو ةطمارقا لا ةالو ايلع تددرتو . ىدهل

 اقرزلا ىلع دمحمل ًاثيدحو ًايدق ناعوىملاسلا هللا دبع نبا خيرات اهودو اهمئارمأو اهخيراتو ناع ىف رظنا )1١(

 برعلا خيرات ةمدقمو ىنيروبلا دمحأل عبسلا تارامإلاو مجعمو ىشعألا حبصو نودلخ نبا خيراتو ريثألا نبا

 . ةبيارغ ميركلا دبع روتكدلل ثيدحلا ةريسب نابعألا ةفحتو ةقرفتم عضاوم ىف توقايل نادلبلا

 دمحم ملكتي خيرات ناعو ىملاسلا نيدلا رونل ناع لهأ
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 مهعم اهوزغي نأ ىلع نييبيوبلا عم نوقفتيو دادغب ىلإ نوريسي ةيمامإ ةعيش اوناكو مركم ونب

 مهنم راتخا دقو 9٠١" ةنس ةلودلا ءاهبب رصع ىف العف اهنوكلميو . ىبرعلا جيلخلا نم نفسلاب
 /بطخيو ءاهوحو ىوزن ىف مهلابج ىلإ جراوخلا درطي نأ عاطتساو « مركم نب دياب
 ليلخملا مهمهأ نمو « مهنم ةمئأ مهيلع نولوي مركم ىب دهع ىف جراوخلا لظو . سابعلا ىبل
 ءاليتسالاو اهوزغ ىلع ىمرضحلا قحسإ ابأ ناعأ هنأو تومرضح ىف هركذ رمو ناذاش نبا
 نب نيسحلا نب ىلع ةلودلا رصان مهن ءارمأ مهأ نمو « ناع كلم مركم ونب ثراوتو . اهيلع
 هراثكتسا دعب 478 ةنس ىفوتو هريغو ىمليدلا رايهم هحدمو « احدمم اداوج ناكو « مركم

 . ةليوط ةدم ةرامآلاب

 اهيلإ فحزف « ديبعلاو ءاسنلا مهيلع بلغتو مركم ىنب كلم فعض 447 ةنس ىو
 دهن ىتليبق عم بورح هلو « ديعس نب دشار مهمامإ ةدايقب اهوكلمو ىوزن نم جراوخلا
 . هدونج ةلوطبو هتلاسبب اهونم ىمرضحلا قيس وأ كلذب هحدتماو ؛ اهيف اهقحس ليقعو
 دعب اهكلمت ىذلا دشار نب صفح نامع اوّكح نيذلا جراوخلا نم ةعألا ءالؤه مهأ نمو
 . هئافلخ ىدبأ ى لظتو يلا

 ايما قم نابت ول جراوخلا ىدبأ نم ناع كلمت ىرجه لا سداسلا :نرقلا “قو

 : اهيف ىضوفلا عويش دعب اهيلع اولوتسا دزألا نم كيتعلا نم ةريشع مهو م ١١81
 ىف ناع سرفلا ازغ دقو ؛ مساتلا كرقلا 0 « نيينس اوناكو
 مهنكلو "174 ةنس ناهبن نب رمع دهع ىف اهوزغ ىلإإ اوداعو 50٠ ةنس نالهك مهريمأ دهع
 ىلاتسلا ديعس نب ديا نييناهينلا رعاش كلذ روصي امك « نيروحدم نيتوزغلا ىف اوداع
 تناك الئاق ةيناهبنلا ةلودلا هذه ىلع ةلمح ىملاسلا نيدلا رون خرؤملا نشيو « ىصورخلا
 مهكولل الو احرات مهلودل 0 و سانلا رهقو رمألاب دادبتسالا ىلع ةينبم ناهين ىبب ةلود
 ناعع ةطوطب نبا راز دقو . كاننفلا فيفتس نو ندنحا ركبوا مهرعاش هركذ ام الإ مهللا اركذ
 رك هتفايض نسحو ىناهنلا اهريمأب داشأو « ةبصخ اهنا اهنع لاقو 6 ةنس مهدهع ْ
 ىف نيمهملا جراوخلا ةمئنأ نمو . ةعاجشو ةدجن لهأ مهنإ لاقو « جراوخلا ةمصاع كور
 لزان دقو 8868 ةنس ةمامالاب هل عيوب ىذلا ناذاش ا نب رمع عساتلا نرَملا

 داعف ءرمع ىفوتو زمره ىلإ رفي نأ هرطضاو همزهو « ناع ريمأ ىناهنلا ناولس نب ناولس
 لحرف « ةركنم ةميزهب ءابو « مالسلا دبع نب نسحلا ابأ جراوخلل ىلاتلا مامإلا لزانو ناملس
 نب دمحم ىجراخلا مامإلا هتفيلخ لزانو « هناطلس درتساف نسحلا وبأ ىفوتو « زمره ىلا ةينا
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 ىلإ نويناهبنلا بحسناو . ةمئاق اهدعب هل مقن مل ةميزه مزهو 405 ةنس ىصورخلا ليتعامسإ

 .٠ يملا كنخلا

 ىلاوتيو 454 ةنس ىلاهبنلا نسحم نب ناطلس اهدرتسو « جراوخلل ةعبات ناع حبصتو

 ىبرعيلا دشرم نب رصان ىجراخلا مامالا مهنم اهيلع ىلوتسي ىتح « نويناهبن ماكح اهيلع

 ضعب ىلع اولوتساو 41 ةنس ناع اوزغ دق نويلاغتربلا ناكو (ه ٠١٠١ ١٠و

 ىف تطقس لب ليقو مهيديأ ىف طقسمو راحص اتنيدم تلظو « مهشواني ذخأف « اهتطاوش

 نييبرعيلا مها وهو (ه 1١6٠-٠١4١ ) ىلرعيلا فيس نب ناطلس هفلخو « راحص هدب

 دالبلا رهط كلذبو راحصو طقسم نم نييلاغتربلا درطب نأ عاطتسا ذإ ةرهش مهدعبأو

 ايقيرفا ءىطاوش ىلع رطيسو لاغتربلا لوطسأ هب مطح |خض الوطسأ ناعل ىنبو . مهم

 07 رايسر ةريزجو قرقلا ايتيرفا .لعلاس لع انيك ةنباقم تف تناكو « دنهلاو

 . هدعب تفعض هترسأ نأ ريغ « برعلا رحب ىف ةرطقُس ةريزجو

 كييرخا مهتلود سسؤم دي ىلع نييديعسوبلا ةرسأ ناع مكح ىف نييبرعَبلا هرسأ فلختو

 سرفلا درو م1141 /ه 1184 ةنس هديب اهعيمج ناع ىف مكحلا مامز عج ىدلدجب

 ةرسألا هذه ماكح نمو . هدالب وزغ اولواح نيح م 1749/ه 117 ةنس مهباقعأ ىلع

 مكحلا ىف لظو م 1805/ه١1175 ةنس ناع ىلو ىذلا ناطلس نب ديعس ابا

 ةماعزب ىبرعلا جيلخلا لخدم ىف ةميخلا ئمأر ناع نع تلقتسا هدهع ليبقو . د

 . مهتمصاع تناكو ةقراشلا لمشتف رطق ىلإ طقسم نم دتمت مهترامإ تناكو ؛ مساوقلا

 . ةفينع ةمواقم هنومواقي م ساوقلا ناكف ا الا هن فق رهظي ىزيلجإلا ك5 داو

 ْ حالف كن (ىبظوبأ» معزت 010 9 (ىبدف معزتام ناعرسو

قل نع اهمايق ذنم تلو مويلا ىلإ ناع مكحت نييديعسوبلا ةرسأ تلظو
 تفتكاو ةمامرالا ب

 ىلع تايماح مهل اوميقي نأ م 18٠١9 /ه 1١15115 ةنس ذنم زيلجنالا عاطتساو ةينمزلا ةطلسلاب

 . ايئابن اهنم جورخللا ىلع اومغرأ نأ ىلإ اهب اولظو « ناع ئىطاوش

 ا"! هلودو نيرحبلا

 ةريزج نيب عقاولا رحبلا لحاس ىلع ةعساو دالبل عماج مسا « نيرحبلا » : توقاي لوقي

 هريخاو ىثالا نبا جيران نوفر يرسل فيزا 60: :ايارق لكاس نم لا ةردصا وع ا راع

 ى توقايل نادلبلا مجعمو نودلخ نبا خيرات نم عبارلا 2تناكو ىبرعلا جيلخلا ةقطنم نم نورجاهم برع اهناكس



 ضي

 ىلإ ابرغ ءانْهَّدلا ءارحص نمو ايونج ناع ىلإ الامش ةرصبلا نم دتمت سراف دالبو برعلا
 ةكلمملل قرشلا ميلقإلاو رطق ميلقإ لمشت تناك كلذب ىهو . اقرش (برعلا جيلخ) رحبلا
 رزجلا نم ةعومجمو ءرجهو فيطقلاو ءاسحألا ىلع لمتشملا نآلا ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ةرشع وحنو الوط اليم نيثالثو ةسمخ وحن اهتحاسمو لاوأ ةريزج اهربكأ ( ةيلاحخلا نيرحبلا )
 . اضرع لايمأ

 ناشف وج اع تف ذا نمزلا نم ةلواطتم ةدم ميلقإلا اذه ىلع ةطمارقلا رطيس دقو
 بلغ 741/ ةنس ىفو . فيطقلا ىلع ءاليتسالاب ادي دقو ةرجولا 5 ةنس دعس نأ ةذايقب
 ل ا لا ءاليتسالا هل مث ام ناعرسو رمح لع

 ىلع هتراغاو رهاط ىبأ ةئئاؤ كسا أ نعو ةديقعلا هذه نع ىناثلا ىسابعلا رصعلا ىف انثدحت

 ناك ام هبهنو « هدالب ىلإ هلقنو دوسألا رجحلا هعالتقاو « جاجحلا ءامد هتحابتساو ةكم
 تعطقتو هباذع لاط ىّيح « هدسج ىف هللا هامر نيرحبلا ىلإ عجر املو . فحت نم ةبعكلاب
 رجحلا ّدُر 888 ةنس ىو . ىكنأو دشأ ةرخآلا باذعلو « اهيلإ رظني وهو هفارطأو هلاصوأ
 لالض - ىناثلا ىسابعلا رصعلا باتك ىف اهانروص |ك - مهتديقع قو . هعضوم ىلإ ميركلا
 تذحخأ - سنوت راوجي ةيدهملا ىف نولازي آل اوناكو - نييمطافلاب 00 نأ وسو ريثك

 ةلودلل مهعوضخا اونلعأو 3 مهتقالع اوعطق "68 ةنس تناك اذإ ىّتح .روتفلا ىف
 ناكو «.رهاط ىلأ ديفح مصعألاب بقمللملا دكا نب 200 مهئارمأ مهأ نمو . ةيسابعلا
 عيطملا ىسابعلا ةفيلخلا عم ةيلاتلا ةنسلا ىف قفتاو مم و ةنس هببأ دعب ىلوت اديحم ارعاشو اسراف
 دوسلا تايارلا تحت ماشلا ىلع ضحزو « حالسلاو لاملاب هدماف ١ نييمطافلا ةبراحم ىلع هلل
 هتديقع ساسأ ىمطافلا ىليعامسالا بهذملل ايئابن ركنت كلذبو « ةيسابعلا ةلودلا ا

 ىقتلاو ءرصم وحن هشيحي هجناو « ةلمرلاو قشمد ىلع ءاليتسالا عاطتسا دقو ؛ ةيطمرقلا
 ضعب جورخ الول مهيلع رصتني داكو «٠ سمش نيع ىف ةبراغملا مهرك اسعو نييمطافلاب
 انثيدح ىف انب رمو . نيرحبلا ىلإ اهنمو ماشلا ىلإ داعف « نييمطافلا ىلإ مهمامضناو هيلع هداوف
 مههاقتناو ديعصلا ىلإ رماع نب لاله ىنبو ميلس ىبب نم هدنجل ىمطافلا زيزعلا لقن دجن نع
 ىلوم ىمورلا نيكتفأ ةدعاسمل ماشلا ىلإ مصعألا داع "+ ةنس ىفو . برغملا ىلإ دعب امف اهنم .

 . "5 ةنس ةلمرلاب هلجاع توملا نكلو « ىمطافلا دئاقلا ىلقصلا رهوج دض نييبيوبلا

 ظ ةبتكم راد رشن) ملسملا ديعس دمحم دوسألا بهذلا لحاسو 1001 11
 ؟١/48 ثيدحلا برعلا 8 ةمدقمو (توريبب ةايحلا ديدجلاو ميدقلا ىف ءاسحألا خيراتب ديفتسملا ةفحتو ىنويعلا .

 .اهدعب امو (ضايرلا عبط) رداقلا دبع لا هللا دبع نب دمحم خيشلل



7 

 ةنس ىلإ لصن الو . لالحمضالا ىف مهتلود تذخأو «رفن ةتس هدعب ةطمارقلا رمأ ىلوتو

 ٠ اهيك امج ليقع نب رماع نب قفتنما نب نم رفيحألا ىمسي صخش عمجي ىتح ]

 . ةمئاق كلذ دعب مهل موقت الو ؛« فيطقلا ىلع مهنم ىلوتسيو ؛ ةطمارقلا هب كراع

 . ةنس ىبلعثلا نسحلا ىلأ نب رفصألا ايئاهن اهيلع بلغ نأ ىلإ نيرحبلا ىف ىضوفلا تّمعو

 ةليبق همايأ ىف تفلتخاو . هل ةلودلا ترقتساو . ىسابعلا عئاطلل بطخي ناكو "4

 ء رفصألا مايأ تلاطو « قارعلا ىلإ مهرايد نم مهوجرخأف « ليَمَع ىب تايم

 ةنس كانه ليقعونب هلزانو ٠ لصوملاو ةريزجلا ىلع بلغتلا لواحف « هحومط هب

 نأ ىلإ هينب ىف اثراوتم هدعب نيرحبلا ىف كلما .: قبو . هلجأ هافاوو ديا 1

 0 رع

 نم ةيقابلا ةيقبلا ىلع ء ابل هك لي ا ات

 « ةرجهلل 5٠٠ ةنس قوتو . نوريثك عابتأ نيرحبلا ىف امل.لازيال ناكو « ةطمارقلا ةوعد

 ةنس هلتقم ىتح نانس ىبأب ىنكملا دمحم هنبا هدعب اهيلوو 6017/ ةنس ىلإ لضفلا هنبا هفلخف

 هنبا هدعب ابلوو . ةرسألا ءانبأ نيب تاعزانملا نم ءئييس ده ةحاف' كلذ. 0 كا

 كيما ا دعتنا لوو ىلع نب هللا .دبع-همع--ةانأ "3 ءايخألا لوو ( ريرغ سارفوبأ

 ليصافت انث مدقي ىذلا افلا نبا تازيك ةرتألا هذ خيراتل ديحولا ردصملاو . فيطَقلا

 ضعبب مهضعب طلتحيو . نيفلتخم ا اهندم ةالوو نيينويعلا نم نيماعلا نيرحبلا ةالو نع ةريثك

 ةنس نيرحبلا ى رومألا مامز ىلوت ىذلا نيسحلا ىلأ نب دمحم مهضأ نمو « ناويدلا ىف

 ِ هاله ) رصانلا ةفيلخلا لعج امم دج لئابق ىلع هذوفن ضرفي نأ عاطتسا دقو 5

 اغلأ كلذ ريظن هل -ضرفو اياياو اباهذ ةكم ىلإ دادغب نم جاحلا ةرافخي هيلإ دهعي ( ه +8

 ى عمسو . مسيربإلا نم اهرثكأ بوث ىئامو اهلأو رمتو زرأو ريعشو ةطنح لمح ةئاهسمخو

 ؛ جاجحلا ىلع قيرطلا عطقل ةكم قيرط ىف عمجتت ئيط نم رئاشع ضعب نأب 094 ةنس

 . ةقحاس ةعيزه مهب لزنأ هنكلو ةريثك اعومج هل اوعمجو . اديدش اليكنت مهب لكنف

 5 0 ءالولاب هل نيدت دجن لئابق عيمج لعج ام

 كتفي و نيسحلا ىلأ نب دمحم نب لضفلا ةرامإلا هبلسيو « ركش نب نسحلا نب ريرغ هفلخيو

 ع « اجيردت فعضلا ق ذخأتو « ةرسال ا غاضأ قف بورحلاو تافالخلا رثكتو . هيبأل رأت هب

 ةنس ( ةيلاخلا نيرحتلا ) لاوأ ةريزج ىع- سراف كولم دحأ قيغس نب ركب وبأ ىلوتسيو

 . نيينويعلا ةلود ءاهتناب اناذيإ كلذ نوكيو مم



 فو

 فوع نب رماع ىنب نم روفصع ىنب ةلود ةلودلا هذه دعب نيرحبلا ىلع بلغيو

 مدقيو ءراتتلل مهتميزه دعب كيلإملا رصم نيطالس نيبو مهيب ةقالعلا دطوتتو « نييليقعلا

 سأر ىلعو . كيلاملا ىلع نودفي نولظيو < هتدافو مركيف سربيب ناطلسلا ىلع دفو مهنم

 هنم اهعرتني و « ربج ىب نم سماغم نب ديعس ىلإ ني رحبلا كلم لقتتي ةرجهلل ةئأعبس ةنس

 ا ىو 81١ ةنس ىتح اهنوكحي نولظيو نييليقعلا فوع نب رماع ىبب نم ناورج ونب

 . ةدم مههيديأ قى تلظو ا ةريزج ىلع لوغملا ىلوتسا

 نب فيس ناورج ىب نم اهصّلخ ذإ « نيرحبلا ىلع ءاليتسالا ىلإ ربج ونب دوعيو

 اا نع قاقشلا بدو .. دوجأ هنبا مث لماز هوخأ هفلخو « دجن ىف هذوفن يدار  لماز

 ةيردللا اكذب خف ةلفغ ىو ءانثألا هذه ىو . سماغم نب دشار مهنم اهذخأف « ةرسألا

 اولظو ءرطقو فيطقلاو (ةيلاحلا ني رحبلا ) لاوأ ةري زج ىلع 11 ةنس ىف نويلاغتربلا ىلوتسا

 . 451 ةنس ءاسحألا ىلع تلوتسا امناعرسو ةينامعلا ةلودلا اهنم مهتدرط ىتحرايدلا كلب

 , ىناث لآ ةماعزب ىرجهلا رشاعلا نرقلا ةياهن ليبق نيرحبلا نع رطق تلصفنا دقو

 ةلماشلا نيرحبلا ةيقب امأ . اهيلع اوبلغتو سيقلا دبع ةليبق اومحازف « نيرْبَي نم اوناكو

 ةكلمملا نم قرشلا ميلقإلل ىرخأ ةرابعب وأ فيطقلاو ءاسحألل رصعلا اذه حالطصا بسح
 ٠١8١ ةنس ذنم دلاخ ونب اهيلع ماق دقف لاوأ ةريزجلا اضيأ ةلماشلاو « ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ةنس ىبح ةيوفصلا ةلودلل ةعبات تلظو ٠١47 ةنس لاوأ ىلع ىوفصلا سابع ىلوتساو

 ةنس اهصلختساو ١١6٠١ ةنس سراف كلم هاش ردان كلذ دعب اهيلع ىلوتساو ١١١

 ىلإ اهكحت هترسأ لازتالو ةرابزلا لهأ نم ةفيلخ نب دمحم نب دمحأ م 11 /ه ١١9

 نيب زيلجنإلا عم ةدهاعم ةفيلخ نب دمحم خيشلا وهو اهدحأ عقوو « مويلا

 تلقتسا نأ ىلإ 3 ىف اهاضتقمب ( ةيلاحلا نيرحبلا ) لاوأ تلخد م 18510/ه 65

 .ةايخخلا

 لوم ةلرا ناكر « نقلا 3 ةنس ذنم دلاخونب يطق ءاسحألا لي لظو

 نيف اتخا < اه ينك هوا وأ هاف ٠١91 ةنس هتافو ىبح ريرغ نب كارب مهنم

 هنباف « رعرع هدعب |بيلوو ١١55 ةنس ىوتملا هوخأ ناملسف « دمحم وع « تاياورلا

 دوعس عم كبتشا دقو سحيود مهوخأف 000- امه ومخأف « نيجد ةوجأق 0 نيطب

 روطتتو . دوعس ةفك اهيف تحجر بورح ىف م10789/ه17084 ةنس زيزعلا دبع نبا

 ءاسحألا مكح ىلإ دلاخونب دوعيو . نييدوعسلاو ىلع دمحم نيب برحلا بشنتو فورظلا

 ةنس |هميلست ىلإ مهرطضي هللا دبع نب ىكرت ىدوعسلا مكاحلا نأ ريغ « فيطقلاو



 ان

 رصعلا ىف اهنم اهصلختسي ىتح ١784 ةنس ةيناّمعلا ةلودلا ىلإ نادوعتو م 1879/ه

 ] . دوعس لا زيزعلا دبع كلملا ثيدحلا

 ةس .كونازعلا -ةزوع فذ :قطقلاو ”ءافخألا عم تلخد دق رطق تاكو

 مساق خيشلا مهنم نيينامعلا ةعاط ضفن نأ ىلإ اهءاسؤر ىناث لآ ا الا م

 7 ةلوقفن هك رس لظتو م18947/ه١٠1 ةنس هدالبب لقتساو « ثيدحلا رصعلا ىف

 . مويلا ىلإ اهنوئش ةربدمو

 ( عمتجما

 ىلع لخد دقو « صّلُخ برع نولوألاو « رضاوح لهأو داوب لهأ ةريزجلا ىف لباقتي
 ماوق وهف ىبرعلا رصنعلل ةبلغلاو « ةيويسآو ةيقيرفإ ةفلتخم سانجأ نم طالخأ نيناثلا
 اهنطوت ذا « بناجألا حوزن اهيلا رثك ىّتلا رضاوحلا نم تاذلاب ةكم تناك امبرو .رضاوحلا

 لك نم ىتش رصانع مهو « هللا ناوضر ءاغتبا جحلل اهيلع نيدفاولا نيملسملا نم نوريثك
 نيب ةقالعلاو . نطوتلا اذه نم اهتجرد غلبت ل نإو ةنيدملا اهلثمو « ىمالسإلا ملاعلا ءاحنأ

 ةلود انب ترمو « اهب نولزني نييقيرفإلاو شابحألا نم نيريثك لعج اهم ةميدق ةشبحلاو نعلا
 ىف نولزني سرفلا دك نمو . ىشبح لصأ نم وأ شابحأ مهو « ديبز ىف حاجن لآ

 لثملابو . مويلا ىلإ مهنأش اذه لازي الو « اهنطوتسي مهنم ريثك ناكو « جيلخلا ندمو نابع

 ثلاثلا نرقلا ىف ا جنزلا ةروثو « نوريثك نويقيرفإ ناعو جيلخلا ندم ىف لزني ناك

 ذنم ناع ىف نيريثك اوناكو « نيرحبلا ىف اريثك كلذ دعب مهنع عمسنو « ةروهشم ىرجملا
 لعمل ردت الا دعب انارإو «وزكلا يكحبو ةرصسب لع حلالا نرقلا ن رت تدع

 ةيقرشلا ةيقيرفإ ئطاوش ضعبو رابجنز
 2 اهفحيو ؛ ءانغألاو لبإلا ىعر ىلع دمتعت ةيودب ةشيعم نوشيعي دجن برع ناكو
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 (توريبب ىبرعلا بتاكلا راد عبطو رشن) متاغ هدبع موجنلاو ىشعألا حبص ةريزجلا عمتجم ىف رظنا )١(

 ةفحنو قويعلا برقم نبا ناويدو ةطوطب نبا ةلحرو حجورمو ةراعل نمعلا خيراتو ةقرفتم عضاوم ى ةرهازلا

 نايعألا ةفحتو ديدحلاو ميدقلا ىف ءاسحألا خيراتي ديفتسملا 20ى قيسوملاو ءانغلاب صاخلا لصفلا : ىدوعسملل بهذلا

 . ةزمح داؤفل برعلا ةريزج بلقو ىملاسلل ناع لهأ ةريسب ىف دحلا ناونعو ىجرزخلل ةيؤلؤللا دوقعلاو عبارلا ءزجلا
 دمحم روتكدلل ىناعنصلا ءانغلا رعشو رشب نبال دجن خيرات



 مه

 - انايحأ ضرعتت رئاشع مهنم لعج قدأ ةرابعب وأ مهلعج امم « شيعلا فظش نم ليلق

 ىف جاجحلا لاسرإ اهنم « ةريثك روصب مهنامواقت ةرهاقلا مث دادغب تناكو « مهبهنتو جاجحلل
 دسأ ىببل وأ ليقع ىببل وأ نيرحبلا برعل نويدادغبلا دهعي نأ اهنمو « تايماح عم لفاوق .

 لضف لاو ىمطافلا دهعلا ىف حارجلا لآل دهعت اهرودب ةرهاقلا تناكو « جاجحلا اومحي نأ

 . نييقيرفإلاو نييرصملا جاجحلل لبسلا اونمؤي ناب ىكولمملاو ىبويالا نيدهعلا ىف
 كلذ دجن « رضحتلا نم ءىش ىلع ةريثك ىرقو ندم زاجحلا ىف ةنيدملاو ةكم ءارو ناكو

 رود ق سانلا بقي ثيح « ىرقلا ىداو ىفو ربيخ ىفو عبي قو ةدج قو فئاطلا ىف

 لمع ىلإ سانلا هجتي ذإ نارمعلاو رضحتلا ساسأ رارقتسالا اذهو . اهب نورقتسيو اهوديش

 ىف أشني نأ ىعيبطو . ندملا هذه لك ىف اهدجن ذإ « ةعارزلا ناكو « مهتايح دوأ هب نوميقي

 كلذكو « ةكايحو ةراجنو ةرامع نم ةفلتحملا فرحلاب نوضهني عانص عارزلا بناجب كدملا

 هجاتحي ام ضعب نودروتسيو « الثم رّقلاك مهندم ةجاح نع ضيفي ام ضعب نوردصي راجت

 رصعلا ذنم رصم تناكو « اهعورز ةرثكب ةنيدملا رهتشتو . لباوت ريغو لباوت نم اهناكس
 حالص نمز ىف كلذ رمتساو ايونس حمقلا نم ةريبك تايب ةكم ىلإو ابيلإ لسرت ىمطافلا

 جاجحلا نم ريثك نيتسدقملا نيتنيدملا لزني ناكو . كيلاملا نمز ىف مث نينويألاو نيدلا

 ةكم ىف نيينسحلل ةريبك ةرامإ مايقل كلذ لّهَأو « ءاخزلإ |هيف نوعيشيف « ايونس راوزلاو ..--
 . ةئيدملا ىف نيينيسحلل ىرخا ةراماو

 بهت هنأ فورعمو . ( لامشو نيمب نع ناتّنَج ) اهنأب نملا ميركلا نآرقلا فصو دقو

 راجشألاو عورزلاو جورملا ىذغت ةريزغ راطمأ ب لطبتف « افيص ةيمسوملا حايرلا اهيلع

 نمو « مسمسلاو زرألاو ةرّذلاو ريعشلاو ةطنخلا لوهسلاو كوالا ىف اهلهأ عرزيو « ةفثاكتملا

 ا , لجرفسلاو خيّطبلاو نوميللاو زوملاو خوخملاو حافتلاو نامرلاو بنعلا اههكاوف
 اهتورث رداصم مهأ نمو . ةدرقلاو نالزغلاو منغلاو رقبلاو لبإلاو لاغبلاو ةيرعلا لا“

 ندعو .نيصلاو ةشبحلاو ةيقرشلا ةيقيرفإو دنهلاو ايسينودنإ نم اهيلإ لمحي امو ةراجتلا
 عئاضبو اهيلع نيدراو راجتو نفس ةددع نم عوبسأ ولخي نكي مل» هنإ ءامدقلا لوقيو « اهؤانيم
 نع انثيدح ىف انب رمو . ( ةحبرم ةراجتو ةرفاو بساكم ىف اهب ميقملاو © ةعونتم رجاتمو ىبش

 نم لهس ىف نعلا ةماهتي ديبزو ؛ ٌرعَتو ةدعّصو ءاعنصو ديبز ىه ءندم عبرأ ركذ نملا لود

 طسوب لابجلا ةقطنم ىف ءاعنصو « ةعلق اهبو ةرّوسم تناكو « ريثك ليخن ابو ضرألا

 ّرعت امأ « الش ةرعو ةيلبج ةقطنم ىف ةدعصو « هكاوفلاو عورزلا ةريثك ىهو « نعلا

 امم نوميقي نويلوسرلا ناكو . ديبز ىضارأو ةماهت ىلع لطم نملا ىبونج لابجلا ىف نصحف



 ضل

 لود اميدق اهب تماق دقو « ميظع ءارث تاذ دالب انمدق |مب نعلاو . ءاتش ديبزبو افيص

 يندلا يعن نم ليلق رغب ا اذه ا ناك نأ 0 « ةخذاب ةراضحو

 تا لا ا ار : هلوق

 ةيشاحلا مهدحأل نوكيو « روخبلاو رطعلاب اهيناوأ بّيطتو ..ناولأ ةدع مهنم لجرلا
 دييعلاو مدخلا نم ةلمج هباب ىلعو « ءامإلا نم حلاصلا ددعلا هتيب ىو « ةيشاغلاو

 ناهدو ماخرلا الإ « ةقينألا ىنابملاو ةليلجلا رودلا مهو « شوبحلاو دنهلا نم نايصخلاو
 نم لديو . (اياعرلا نم هريغ هيف هكراشي ال ناطلسلا صاوخ نم هناف دروزاللاو بهذلا

 ديبز ىف حاجن ىنب ءارزو ضعب نع ركذي ام ءارث نم نعلا ىف ناكام ىلع هوجولا ضعب
 . رانيد فلا موي لك غلبت تناك ناضمر رهش ىف هخبطم ةقفن ناو اداوج ناك هنأ نم

 هنأ ىنعلا ةرامع ركذيو « ءامالاو ىراوحلا نم ريثكب ظتكي ناك نمعلا عمت نأ وديبو

 مهريغو حاجب لا روصق ىف ىراوجلاو ءامالا عاشأ دقو « ةمأ فلأ دمك حاجب لآل ناك

 نم نافنص هرصعل نعلاب ناك هنأ ىلإ ىدوعسملا راشأو « نعلا ىف ميدق ءانغلاو . برطلاو ءانغلا

 مالسإلا لبق ةيريمحلا ةلودلا دهع ىلإ عجري يدق افنص ديري 2 راسو تروس لاجل

 رصعلا اذه لوأ عم قباطتملا ىدوعسملا نمز دعب عمسن الو . ا ايفينح وأ اًيفتح ايمالسا افنصو

 ةمئألا نأ ودبيو . انفلسأ امك حاجن لآ نمز ىف ةرامع هركذ امالإ تاينغم وأ نينغم نع

 ىرخألا لودلا امأ « مهروصع لاوط هوبراح لب ءانغلل اوحسفي مل ةدْعَص ىف نييديزلا
 نمو « تالافتحالا ضعب ىف صقرو ءانغ نم ركذي ام كلذ ىلع لدي « هل تحسف اهلعلف

 تالالد هل لافتحا وهو هئانبأ نات 944 ةنسل فرشألا ىلوسرلا ناطلسلا لافتحا اهمهأ

 نأ ركذي ذإ ةيولؤللا دوقعلا هباتك ىف ىجرزخلا نع القن هزجون نأ نم سأب الو « ةريثك
 نيلقلا نورضح اوذخأ مهنأو رطفلا ديع بقع لاوش رهش ىف أدب لافتحالا اذهل دادعأالا .

 رصح ال |م نيحايرلاو بيطلا عاونأو هكاوفلاو لباوتلاو لوقبلاو ةمعطألاو ناويحلا عاونأو

 رابكو ءارمألا نأ ركذيو ةريثكلا اهعاونأو ةينآلا ءامسأ ىجرزتملا دّدعُيو . ىولحلا ناولأو هل
 نيحايرلاو ىناغملا اهعم لعجي ةيده مدقي نم لك ناكو « ةيده مهنم لك مدق ةلودلا لاجر
 طامسو ماعطلا طامس : تاطامس ةعبرأ سانلل تميقأو . رادلا باب ىلإ اهنوفزي نيقاوبلاو

 روطعلاب صاخ عبار طامسو قدنبلاو قتسفلاو زوجلاو زوللا نم تارسكملا طامسو ىولحلا

 رك ذيو . درولا ءامو ةيلاغلاو ربنعلاو جسفنبلاو دوعلاو لدنصلاو كسملا لمشيو « رخابملاو

 لدي دق ام كلذ فو « نيرضاحلا شهدأ ام تاصقارلاو قالا قي اةلاتح ناكتالا ينيرزكلا



 سا

 روتكدلا بهذيو .هيلع اوعجش مهلعل لب « مهتلود ىف ءانغلا اوبراحي مل نييلوسرلا نأ ىلع
 ىف أدب |مبر نملاو ءاعنص هب تربتشا ىّبلا ىبرعلا ىناعنصلا ءانغلا نأ ىلإ مناغ هدبع دمحم

 هل ةيديزلا ةمنألا ةبراحم نم مغرلا ىلع هنأ ىبأر ىفو . هرخاوأ ىف وأ ىلوسرلا رصعلا طساوأ

 « ىلوسرلا دهعلا ذنم لقالا ىلع « نعلا ندم نم اهريغو ءاعنص ىف ةيئانغ ةضبن كانه تناك

 دهعلا اذه مدقتت اهلعل لب « قباسلا لافتحالاف تاصقارلاو ىناغملا كلذ ىلع لدت امك

 ةنس قوتملا ىرصملا كلملا ءانس نبال دحن ذا « سداسلا نرقلا ىف نييحاجنلا نمزب ةلصتم

 اهنحلي اراعشأ 578 ةنس قوتملا ضرافلا نباو 514 ةنس ىفوتملا ىرصملا هيبنلا نباو 4

 اضيأو « هباتك ىف ماع روكلللا كلذ ضرع ام وحن ىلع « . ىلاعتصلا مه ”انغ نادي نوعلا

 : ءانغلا اذبب ةنحلم اراعشأ ىرجفهلا عباسلا نرقلا رعاش لمّيَته نبا 00 دج انناف

 ىلاغالا كلذ دعب ىلاوتتو « نماثلا نرقلا ىف روهشملا فوصلا ىنعلا رعاشلا ىعربلل كلذكو

 ىلاغألا تكتب... قديس هزي دمحم عديتلا ريمآلاو. نارين. بق نب: موم ىظاقلا رع

 1 . نها ةيئانغ ةضهن ىلع ليلد كلذ لكو « ةيناعنصلا ةيبعشلا
 ما ءاسنلا نم تاريثك هرضح هنأ ىلإ قباسلا لافتحالا ىف ىجرزخلا راشأو

 هوجولا ضعب نم لدي ام كلذ ىف لعلو..نيمّدقملا ءارمألا ءاسن نم تاريثكو ( تافيفعلا)

 ىلع ةجوز ءامسأ نأ انب ٌرمو . ةيرحلا نم ليلق ريغب نعلا ىف ىظحت تناك ةأرملا نأ ىلع

 ءارعش غو مارعقا نه اللا "تاكو هنن اسلا تباين قلا نم تناك ىحْيَلصل 00

 نم اههجو رتست ال تناكو « اميظع الالجإ اهلي مّركملا اهنبا ناكو « مهربتف اهنودصقي
 . ةلودلا نوئش ضعب ريبدت ابيلإ لكي اهجوز ناكو « نيرضاحلا

 ظ تنب ىَوْرَأ ةرحلا ةكلملا هتجوز ىلإ ةلودلا نوئش صوف جلافلاب مكمل اهنبا ضرم نيحو

 تو 5485 ةنس ىوت نأ ىلإ اهريبدتو اهيلع مايقلا تلسحاف 4510 هند ىحيلصلا كما

 ةلبج عماج ءانبب ترمأ ىّبلا ىهو 0117 ةنس تيفوت نأ ىلا.« انب رم امك ؛ مكحلا نوئش هدعب

 ظ ] . ءاعنص عماج قى قرشلا حانجلاو

 ' ناكو « اهنم اءزج دعت انايحأ تناك لب « نهلاب ةلصتم ميدق نم ُتْوُم ٌرَضَح تناكز
 وحن ىلع اريثك كلذ ثدحو « هل ابئان اهيلع نيعي دقو . نإ ناو ع رعب عدمت ندالاو

 ىف ًاطاوشأ اهيلع قوفنتو اهقبست نملا نأ هيف كش ال اممو . ىمسايسلا اهخيرات ىف انب رم ام

 رم أمك  ةفلتخم ةيدوأ هنم عرفتت ميظع داو اهقشي ةيلبج دالب ىهو . 7” ةرتكو بصخلا

 رضحتلا ىف نوطبهم اهلهأو « روقلاو ةرذلاو ةطنحلاو (ردتكلا) نابل امالصاح مهأو . انب
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 6-0 8-0 ا -- م شيعلا نفنطظشل « نعا لغد 0

 0 6 ابرغو قرش هوباج َ م طيحلا ءانرأ ىقحب م نافل اع ول

 . ةعباو هقئار اون لاؤماو ةسفوب هل ةعةولا ملقإ لك ىف مهلو « اهناكس اوشياعو « هعباقأ

 زوملا نوعرزي اهلهأو « ةيلبج ىرخألا ىهف « ةدحاو |ههتعيبطو « رافظ تْوُم ٌَرضَح بناجيو
 « مانغألاو ماعنألا نوعري مهو « راطمألا هايم ىلع كلذ ىف نيدمتعم ةرذلاو ةطنحلاو

 مهتطاوش لوطل كمسلا ديصب اونعي نأ ىعيبطو ةليصألا ليذلا نم عون ةيبرتب نورهتشيو
 ىف اهانيأر ىتلا « ةراضحلا رهاظم ضعب مهيلإ تطقسو . برعلا رحب وأ ىدنهلا طيح ىلع

 ةالص دعب مهئارماأ باوبا ىلع برضت قاوبالاو لوبطلا دهاش هنإ ةطوطب نبا لوقيو « نعلا

 . موي لك نم رصعلا

 نم برعلا رحب ىلع لطت ىهو « ةريزجلا نم قرشلا بونجلا ىف ريبك ميلقإ ناعو
 « ايسينودنإو دنهلاو جنزلا نم نفسلا اهب وسرتو « ةيناث ةهج نم ىبرعلا جيلخلا ىلعو ةهج

 : ةريثك رصانع نم نوفلأتي اهلهأ كلذ لعجو . ميدق نم نوريثك نويناريإ 5

 عافترالا ميظع لبج اهلخادبو . ىبرعلا رصنعلل ةبلغلاو « ةيدنهو ةيناريإو ةيقيرفإو ةيبرع
 . جراوخلا ةمصاع ىوُزن ةنيدم هيبونجيو مائر ىنبل اهعيمج ةيدوأ ةعست هنم بعشتت

 اهتمصاع ىهو طقسمو « ًايدق اهتمصاع تناكو راحص ناع قاوم مهأ نمو

 عورزلاو هكاوفلاو روقتاا ةريثك ىهو « ولؤللا تاصاغم اهلَحاَوَس ىلع رثكتو . نآلا

 ةبصخ اهنإ : 7١٠8 ةنس اهب لزن نيح اهنع ةطوطب نبا لاقو .ريعشلاو ةرذلاو ةطنحلا نم

 ةمصاع ىَوُرَت فصيو « ةعونتم ةريثك ةهكافو لمن قئادحو نيتاسبو راجشأو رابنأ اهبو

 ةنسح قاوسأ اهو « رابنألاو نيتاسبلا اهب فحت « لبج حفس ىف تينب ةنيدم اهنأب جراوخلا
 ناسنإ لك قأي « دجاسملا نوحص ىف لكألا اهلهأ تاداع نم نأ ركذيو ةمظعم دجاسمو

 ةدجن محلا : الئاق اهلهأ ىلع ىنثيو « رداصلاو دراولا مهعم لكأيو « لكألا نم هيدل اب
 2. سلجي هنإ لوقيو « ناهبن نب دمحم ىبأ اهبناطلسو نابع ةنيدم نع ثدحتي مث . « ةعاجشو

 نم ادحأ عنمي الو « هيدي نيبريزو الو هيلع بجاح الو كلانه سلجم ىف هراد باب جراخ

 هل نّيعيو « برعلا ةداع ىلع فيضلا مركيو « ابيرغ مأ انطاوم ناكأ ءاوس هيلع لوخدلا

 ةرزخلا قت نع نع ةماغ ةظحذلم ةظوطب ىرا ظحتكارو زدت بسح «طعبو ةفايضلا ةدم
 . مبلقإلا اذه نأ دكؤي ئش لكو . هتظحالمو هروصت ىف غلاب هنأ نظلا ربكأو ءاسنلا ىلع كانه

 ىداحلا نرقلا ىف ىبرْعَيلا فيس نب ناطلس نكم ءارث وهو « ءارثلا نم ليلق ريغ ئش ىلع ناك



 م

 .ايقيرفأ ئطاوش ضعب ىلع ىلوتساو نييلاغتربلا لوطسأ هب قحس مخض لوطسأ ءانب نم رشع
 . دنحلا ئطاوش ضعبو ىدنهلا طيحملا رزجو

 عاونأ دوغ نم اهمو ليخنلاو هكاوفلاو نويعلا ةريثك ىهو ء بصخلا ةديدش نيرحبلاو

 نم بكارملا نم ريثك اهرزجو اهيناوم ىلإ دري ناكو « ززألاو ةطنحلا اهعورز نمو ىّصحت : ال

 شاعتناو جاور نم اهيف ناك ام روصت ةريثك رابخأو . ةيراجتلا ضورعلاب ةلمحم دنهلا

 نيرحبلا ) لاوأ ةريزج- نيب مهتنيفس تقرغ ًاراحت نأ نم ىوري ام كلذ نم « ىداصتقا
 هيعتلا نومأ فللذب ملعو « مهعم ناكام لك جيلخلا ىف طقسو , فيطقلاو (ةيلاحلا

 ناكام رجات لك بتكي نأ مهيلإ مدقتف (ه 0017- )50٠0 هللا دبع نب لضفلا ىويعلا

 , ناك هنإ لاق « ىرهوج مهيب ناكو ؛ الماك هدقف ام مهنم الك ىطعأو « ادقن هتميقو هلمحي

 لاح ىلع لدتو ةليلج ةرثأم ىهو . هل اهاطعأف « فلأ ةئام اهتميق ؤلؤللا نم ادوقع لمحي

 نيرحبلا ريمأب اصاخ ةرثأملا هذه لثم نكي ملو .رسي ىف تناك امنأو « ذئنيح ةرامإلا
 اهترامإ ىلوت ىذلا ريرغ اهريمأ دهع ىف هنأ ىوريو « اهندم ماكح لمشت تناك لب « هدحو

 حتفب ىويعلا هللا دبع نب ىلع اهمكاح رمأف « ةبدحي ةنس ءاسحألا لهأ تباصأ ه8 ةنس

 بئارضلاو ةاكزلا طحب رماو « هتجاح بسح لك سانلا اهنم ذخاي ناو رقئاو لالغلا نئازخ
 مكحب ناكو . مهرايد تيضحخاو ةنسلا تراد ىبح مهل هنئازخ حتف ىلاوي لاز امو « مهنع

 ةليبق نم اسراف نوعبس هيلإ أجلف « ىلع نب هللا دبع نب نسحلا وبا ةرتفلا سفن ىف فيطقلا

 ىوس ا عقم نم اهمزلي امو رادب مهنم لكل رمأو . مهمركأف 2 شيفلا دبع

 . ةفلت# تاعاطقا

 تزاتماو لباوتلا نم اهيف نورثكيو معاطملا ىف نوُنتفي اوناك ةفلاسلا نادلبلا لك ىو

 ّْ نياورعتلا ئطاوش ىف هءاروو .« توم رضح ىف نيدرسلا رثكيو «كامسألا ةرثكب اعيمج

 نايبرلاو (راقولا) رومآلا جيلخلا ىف رثكيو « ىصحت داكت ال كمس عاونأ نيرحَبلاو نامعو

 نولفتحي اوناكو . ىلح نم ذختت اميفو اهبايثو 0 ىف نئفتت ةأرملا تناكو . (ىربنحلا)
 امك نملا ىف ةصاخو ارشتنم ءانغلا ناكو . ىحضألاو رنا تدع ةررك كالا دعا
 . تاعامجو ىدارف مهوح نم ءارحصلا 3 درطلاو ديصلل نوجرحي اوناكو « انفلسأ



 )10 لأ

 ةيمامإلاو ةيليع|مسإللاو ةيديزلا ىهو « ةيساسألا عيشتلا لحن لك ةيبرعلا ةريزجلا تفرع
 لع قي قيد مابنأ ةيديرلا هلع ار اققلا اهعسوأوب ءاق'اهرتكااو رع انرطأو“ + اة اسكملاو
 لتقو ١ 37 كلملا دبع نب ماشه ىلع ةفوكلاب راث ىذلا نيسحلا نب نيدباعلا نيز

 اونوكي نأ نم عنام الو « ةمطاف ةديسلا ءانبأ ىلع ةروصقم ةمامإلا نأ ىري ناكو « بلصو

 زوج كلذبو « لضفألا دوجو عم لوضفملا ةمامإ زوجي ناكو « نيسحلا وأ نسحلا ءانبأ نم

 ةينيد ةدعاقو ةباحصلا اهار ةحلصمل بلاط ىبأ نب ىلع دوجو عم رمعو ركب ىبأ ةمامإ

 نمؤت ال « ةلدتعم هتلحن تناكف « مهلحنو ةعيشلا بهاذم عيمج كلذب فلاخو . اهوعبتا

 ةعبرأ مامإلا ىف طرتشي ناكو . ةمنألا نّيعي لزت ًايحو نأب الو « مامإلا ىلع صنلا ةركفب
 ىف ةفيلخلا ىلع راث اذا الإ اماما نوكي ال وهو « ءاخسلاو ةعاجشلاو دهزلاو ملعلا : طورش

 لثم روتسملا مامإالا ةركف فرعت ال ةيديزلا دنع كلذب ةمامالاو « ةفالخلاب بلاطو هرصع

 . ةيناسيكلاو ةيرشع ىنثالا لثم ىنتخنا مامإلا ةركف الو ةيليعامسالا

 ىناثلا نينرقلا ىف مهبدلض فيسلا لمحو نييولعلا نم نييسابعلا ىلع راث نم لكو

 ( ةيكزلا سفنلا » هللا دبع نب دمحم مهتمدقم قو « ةقرفلا هذه نم ناك ةرجهلل ثلاثلاو

 ىلإ ميهاربإ هاخأ لسرأ دق ناكو ةنس ىسابعلا روصنملا ىلع ةنيدملا ىف هتروث نلعأ ىذلا

 تالظو... ةروثلا هاذه غر وصلا ىضقو: + قيرتات مدعم اوعو اهلها راكساف »+ ةرضبلا

 , زاجحلاو ةكم ىق ىنسحلا ىلع نب نيسحلا جرحي ذإ ا كلذ دعب نييديزلا تاروث

 سي ردا هلاخن رفيو (َخف» هل لاقي ناكم ىف ١59 ةنس ىداحلا رصعل هعم نمو وه مّرهيو

 ضي وناس لا :ىعت ةوعإ هوب ةةمرادألا ةلوؤء ان نيسانوا ساق لا هلاك
 فورعملا ىبسحلا ميهاربإ نب دمحم روثيو . هتوم ىتح نوجسلا بهايغ ىف هب قليو « هيلع
 ناتسربط ىف نويديزلا طشنيو . هتروث ىلع ىّضقُيو « نومأملا دهعل ةفوكلا ىف ابطابط نباب

 دمحم نب ناعنلا ىضاقلل ةوعدلا حاتتفا ةلاسرو ىلازغلل ىرعشالل نييمالسإلا تالاقم هلحنو عيشتلا ىف رظنا )١(

 نبا ةمدقمو (توريب عبط) ىضاقلا دادو .د قيقحت 2ىناتسرهشلل لحنلاو للملو ىدادغبلل قرفلا نيب قرفلاو

 مالسإلا ىحض نم ثلاثلا ءزجلاو مالسالا رجفو نودلخ ةعيشلا قرفو ىمقلا هيوباب نبال ةيمامإلا ةعيشلا دئاقعو

 .رهيست دلوجل مالسإلا ىف ةعيرشلاو ةديقعلاو نيمأ دمحأل ةينطابلا حئاضفو ىنييارفسإلل نيدلا ىف ريصبتلاو ىتجيونلل
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 هذه نم عبارلا ءزجلا ىف كانه مهطاشن انروص دقو « ثلاثلا نرقلا نم ىباثلا فصنلاب

 ناقل موناعلا رسصخلاب ,ضصاقلا ةعلعلا
 ةيديزلا 50 2 امأ ء زاجحلاو نعلا ىف ناك امنا ةيديزلل طاشن ربكأو

 ارمادا اذ ذختاو « قحلا ىلإ ىداهلاب بقلملا مساقلا نب نيسحلا نب ىبحي مامإلا

 ىتح « هئانبأ نم ةمئألا ةدعص ىف هدعب ىلاوتو 785 ةنس نعلاب ةيلاشلا لابحلا ىف (ةدّْعَّص»

 باحصأ هدعب اهيلوو « انب رم اك ىنسحلا ىمليدلا حتفلا وبأ ةرامالا ىلوت ذإ 587/ ةنس

 ءانبأ ىف لظتو قحلا ىلإ ىداحلا مامإلا ةرسأ : ةيّسْرْلا ةرسألا ىلإ دوعتو : ىناميلسلا فالخما

 عستتف « ةيديزلا ةرامإلا هذه ىلع ءاخخر تاقوأ رمتو . انفلسأ امك « ًىسرلا هللا ىلع لكوتمل

 نييبويألا ةنمزأ لاوط نيدماص اهتمنأ لازيالو : انايحأ ءاعنص ىلع ىلوتستو اهتعقر

 نوصلختسيو « نيينامثعلا مامأ هجول اهجو مهدحو نوحبصي م « نييرهاطلاو نييلوسرلاو
 مهترامإ تلظو « ةكم هيف نييديزلا زكرم ناكف زاجحلا امأ . انب رم ام وحن ىلع نعلا مهنم

 ةرامإلا كلت تذخا نإو « ثيدحلا رصعلا ىتح ىرجم لا عبارلا نرقلا طساوأ ذنم مال

 رشاعلا نرقلا ىف هيتنيدمو زاجحلا ىلع نيينامثعلا ءاليتسا ذنم فعضلاو عضعضتلا ىف

 ظ . ىرجهلا
 ناو ةيليع ننالا ةلدخ نعم اضم ف ند قالا ىتنانعلا رضا: ضاقنا' كال قات رمز

 ا هنا دك د كا تاكو قداطلا راع ور لا نت ل كيش ةلدعلا هال باعيسا
 نبالا ىف ثراوتت - مهيار ىف - امنأل « هنبا ىلإ هنم تلقتنا ةمامالا نإ اولاقف « هيبأ ةايح

 « دمحم هنبا - مهتديقع ىف - هفلخيو . ليعامسإل ثدح امى هيبأ لبق ىفوت ول ىّتح ربكألا
 نييمطافلا ءافلخلا لوأ ىدهملا هللا ديبع مهرثإ ىف ءاج نوروتسم ةمئأ ةثالث ادمحم فلخيو

 ى انضرعو . 0 ىدهملا ىف مهتديقع ىلإ ريشي ىدهملاب هبيقلتو « مهتفالخ سسؤمو
 لوح ودرب اهجلف للا ناوي اننا مهأو ةلحنلا كلتل اليصفت ىناثلا ىسابعلا رصعلا

 هل ذختاو « ةيقذاللا برقب ةّيَمْلَس ىف لزني ناكو « حادقلا نوميم نب هللا دبع ةيرس ةيعمج
 .ةفوكلا ىلإ هب لسرأ دقو « طمرقب بّقليو انادمح ىمسي صخش مهمهأ نم ةاعد

 ىهو « ةفلالا ماظنب ذخالا ىلإ هتعاج ىف وعدي ناكو « ةطمارقلا بسني هيلإو « اهداوسو
 اوناك ءايبنألا نأ » ىدادغبلا لوقي امك « ةطمارقلا هعم معزو « معزو . لاومألا ىف ةكرشلا

 نم بورض ) تاجنرْيِب مهوعدخف « ةماعلا ىلع ةماعزلا اوّبحأ قيراخمو سيماون باحصأ .
 رانلا لهو « اهميعنو ايندلا هذه الإ ةنحلا له» : اولاقو « مهعئارشب مهودبعتساو (رحسلا

 جحلاو مايصلاو ةالصلا ىف بصنلاو بعتلا نم عئارشلا باحصأ هيف ام الإ اهباذعو
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 . مهتلبق سدقملا تيب اوذختاو « ضئارفلا نم مهسفنأ نوحي اوناك انه نمو . «داهجلاو
 ناكو « ةيليعامسالا ةعيشلا قرف نم ةقرام ةقرف اوناك- ىدادغبلل ريوصتلا اذهب -ةطمارقلاو

 كانه هل تباجتساف « نيرحبلا ةقطنم ىلإ هب لسرأ ىباّنْلا ديعسوبأ طمرق ةاعد نيب نم
 . اماع نيعست وحن تلظ ىتلا ةطمارقلا ةلود كانه سسؤي نأ هل حاتأ امم « سيقلا دبع ةليبق
 اريثكو « مهبهنو جاجحلا ىلع قيرطلا عطق ام اريثكو « ًاريبك ًاريرش ناكو رهاط وبأ هنبا هفلخو

 ةنس ىو . بهنلاو بلسلا |هيف لمعأو اهدجاسم قرحأو ةفوكلاو ةرصبلا ىلع راغأ ف

 ةيورتلا موي جحلا مسوم ى جاجحلا ىلع ىشحولا هموجهب ىربكلا ةثراكلا تثدح "7

 . هلقنو دوسألا رجحلا هيداكاو عردر لاب ل عجب سرك يرو عما فال ءامدل هكفسو

 ىرنو . ةقرام ةرفاك اراعشأ دشني كلذ ءانثأ ىف وهو ا عاش نك ىلع نيرحبلا ىلا

 نأ فيك انب رمو « ةيليعاسإلا ةيمطافلا ةوعدلا نم مه.ديأ نوضفني "ه8 ةنس ىف ةطمارقلا

 م٠5 ةنس ةيسابعلا ةلودلا ةيولا تحن نييمطافلا براح (ه م55 - هو) مصعالا

 ءاهنا نم مغرلا ىلعو .ا/8 ةنس ىّتح - انب رم امك - هدعب ةمئناق ةطمارقلا ةلود تلظو

 ىبع دقو 457 ةنس ةينويعلا ةلودلا تماق نأ ىلإ نيرحبلا ىف ةثبنم مهتديقع تلظ مهلود

 ىه مهل ةئيس ةداع هيلع ىضق |مم ناكو ةديقعلا كلت ىلع ءاضقلاب ىلع نب هللا دبع اهسسؤم

 ع مرخلا رهش نم ةرشاعلا ةليللا ىف مهؤاسنو مهاجر عمتجي ناك ذإ © شوشاملا ةداع

 نآودبيو . نوطلتخيو عومشلا نوئفطي مث « نوصقريو نونغيو حيباصملاو عومشلا نولعشيو
 دقف « ايئامن نيرحبلا لهأ سوفن نم ةيطمرقلا ةديقعلا لاصئتسا عطتسي مل ىنويعلا هللا دبع

 مدعت ال اهنإ ! «برعلا ةريزج بلق» هباتك ىف ةزمح داؤف لوقي لب « هدعب اياقب اهنم تلظ
 ىف ةيطمرقلا ةوعدلا تفرعو . مويلا ىلإ اهنوقنتعي نم - لوقي ام حص نإ - ءاسحألا ىف
 ىلعو بشوح نب روصنملا امه « هتاعد نم نيتيعاد طمرق نادمح ابيلإ لسرأ دقف « نعلا

 ةفاح ىلع الزنو « ةفوكلا لهأ نم روصنملا ناك امنيب نملا لهأ نم ىلع ناكو لضفلا نبا
 نم مهوحن لبق نييمطافلل وعدي روصنملا ناكف « تفلتخا |مهتوعد نأ ريغ ع ةيدجنلا نعلا

 نم هدب ضفن اغاكو ع ىرجهلا ثلاثلا نرقلا نم نماثلا دقعلا ذنم رصم ىلا ايقيرفا

 روصنم نويمطافلا هيمسيو « لئابقلا ضعبو لابجلا ضعب ىف هتوعد ترشتناو « ةطمارقلا

 كرشو ةوعدلا ىف هنبا هفلخو 71# ةنس ىفوت ذإ « مهل وعدي اماع نيعبرأ لظ دقو « نما

 لضفلا نب ىلع ضفنو . ليلق امع ىرنس امك « ىحيلصلا اهمعزت نأ ىلإ نيينعلا ضعب ابيف
 عاطتساو عسل وعد ذأ لب + قيمطافلا عدي ملف ع ةيمطافلا ةوعدلا نم هناسلو هدي

 « انب رم امك « ناطحق وأ برعَي ىنب نم هنأ ىعداو 597 ةنس ءاعنص ىلع ءاليتسالا
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 . انمدق اك ٠8# ةنس هتومب هتوعد تبتناو مثآَْلا باكترا ىلإ سانلا اعدو « مراخما لحتماو

 ىحيلصلا دمحم نب ىلع اولاّيسا نأ ىلإ نملاب نيطشن نييليعامسالا نييمطافلا ةاعد لظو
 ةلودلا سسؤي نأ - عضوملا اذه ريغ ىف انيأر اك - عاطتساو « ةيليعامسإلا ةوعدلل

 نأ انب ىرحو . هل ةمصاع ءاعنص ذخَتاو « ندعو ءاعنصو دع لع كوكي ناو ةيحيلصلا

 نم نوريثكو وه هب نيدي ناك ىذلا ليعامسالا ىمطافلا بهذملا نع ثيدحلل ًاليلق فقوتن

 . هاده لض ليعامسالا بهذملا نم ًاعرف اوناك ةطمارقلا نأ ًافنآ انركذ دقو . هترامإ لهأ
 نوميم نب هللا دبع اهتدابم نوك ةيرس ةيعمج لكش هرمأ لوأ ىف بهذملا اذه ذْحتا دقو

 ةيرظن ىف اهوبكس ىتلا ةينوطالفألا ضيفلا ةيرظن ىف ًاسمغ تسمغ ئدابم ىهو « حاّدقلا
 ةعبس نم فلأتي رود لكو « راودأ ىف نولاوتي ةمئألا نأ ىلإ نوبهذي ذإ « مهدنع راودألا

 ةمئألاو , ةقراخلا ىوقلا نع قطانلا ىلكلا لقعلا وه عباسلاو نوبقاعتي ةمألا ءالؤه نم

 هل مامإلاو . هروهظ لبق قطانلا لمع معدتو هل دهمت ةيلك سوفن هل نوقباسلا ةتسلا

 لقتنت هللا ةردق نا مهئدابم قو . ةعيبطلا ملاع ىلإ ةبسنو « سدقلا ملاع ىلإ ةبسن : ناتبسن

 -فصوي كلذلو ءرود لك ىف عباسلا ماعدا ىلإ ىرخأ ةرابعب وأ ىلكلا لقعلا. ىلإ

 . ًاريبك ولع كلذ نع هللا ىلاعت « تافصو ءامسأ نم ةيلعلا تاذلا هب فصوت امب - مهدنع

 ًامهف مهفت الو « ايزاج ًانطاب ًامهف مهفت نأ ىغبني ميركلا نآرقلا تايآ نأ يتبق فو
 كل وا كلس ىف مظتنملاو . نوءاشب اك اهولوؤي ىتح : ايرهاظ وأ ارهاظ

 هالا؟ ةنس ىبح - نقلا عد هع يامل هاودلا تلكروب ًاعست تغلبو بتارم عبس ىف

 «  نييمطاف نييليعامسإ ندع ماكح عب 0 ناك دقف اهئاهتناب ةيليعامسإلا ةوعدلا .هتنت ملو

 3 ةوعدلا كلذب تشالتو . ه59 ةنس هاش ناروت مهنم اهملست ىبح ندع ىلع اولظو
 نم هانركذ امل زاجحلاب ةنيدملا ىف ةيح ةرتف تيقبو ءرصمو نعلا ىف اهيلع نييبويألا ءاضقب
 دعب ضمك ةرسألا هذه نأ انلظأ نظنو « ةيليعامسإ تناك كانه ةمكاحجلا ةينيسحلا ةرسألا

 تقنتعا اهنأو ًاليوط ةديقعلا هذه قانتعا ىف رصمب ةيليعامسالا ةيمطافلا ةلودلا ىلع ءاضقلا
 ظ . ةيرشع ىنثالا ةيمامإلا ةعيشلا ةلحن

 ] نأ ةلحنلا هذه باحصأ دنعو : ةريزجلا ىقرش ىلا تبرست ةيمامالا ةلحنلا نأ فورعمو

 0 مهرخآو « ةيرشع ىنثالا مساب اهباحصأ ىمسي كلذلو .امامإ رشع ىنثا ىف ىلاوتت ةيمامإلا

 ضرألا المل دوعيسو باغ امنإو تمي ل هنأ ىلإ اوبهذ دقو 7١ ةنس قوتملا رظتنملا ىدهملا
 ضعبو تائيبلا ضعب ىلإ تبرست اهنأ ريغ « ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةلود ةيمامإلل مقت لو . ًالدع
 نونيدي اوناك ةالو ةطمارقلا دعب نيرحبلا ىلع بلغ هنأ انب رم دقو « ىبرعلا جيلذلا ىفرسألا
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 ىو « ةيرشع ىثنا ةيمامإ اوناك مهنأ فورعمو « نييبيوبلل ىلاتلابو ىبابعلا ةفيلخلل ءالولاب
 « مركملا ىنب تيب وه ىرشع انثا ىمامإ تيب نارع ىف ناك هنأ نوخرؤملا انثدحي خيراتلا سفن

 « ىوزن جراوخ ىديأ نم اهصالختساو ناع وزغ ىلإ نييبيوبلا اوعفد « انب رم امك « مهاو

 نكي ملو « ىرجهلا سماخلا نرقلا فصتنم ىّبح ناع مكحت ةيمامإلا ةرسألا هذه تلظو

 رشع ناثلا مامإلا ةعجرب نونمؤي مهو ةيليعامسإلا لثم عيشتلا ىف نيفرطتم ةالغ ةيمامإلا
 . مويلا ىلإ هتارامإو يبرعلا جبلخلا ى نويماما دجوي لازي الو . انفلسا اك ىبتحما

 لنم هتعبت دقو « نيسحلاو نسحلل بيبر خأ وهو ( ةيفنحلا نب دمحم عابتأ ةيناسيكلاو

 « ؤربتلا دشأ اهنم اًربتي ةيفنحلا نبا ناكو ةعجرلابو خسانتلاب نمؤت تناك ةقرف هتايح

 ىف ةزمح داؤف لوقيو « ىوضر لبج ىف باغ لب « تمي مل هنإ هعابتأ لوقيف « قوتيو

 لبج ىف نوميقي ةيفنحلا نب دمحم عابتأ رضاحلا تقولا ىف دجوي «برعلا ةريزج بلق» هباتك

 لهأ ةطلاخم نع دعبلاو شحوتلاو ةوادبلا نم ميظع ءىش ىلع مهو عبْنَي نم برقلاب ىَوْصَر
 . ندملا

 ا"ةيضابإلا : : جراوخلا

 ى جراوخلا سوءر اوناك ةعبرأ دحأ ىميقلا .ضابا نب. هللا دبع ىلإ ةبسن ةيضابإلا

 رع ةقرازألا :ةيسانالا 37 ف 50 00 0 ا ففقصتنم
 تي يو يمرس رسمو يرعج

 حرسم ناك . د ا مهطاشن حرسم ناكو رفصألا نب دايز عابتأةيرفّصلاو

 تداكوأ ىلوألا ثالثلا قرفلا تبنا دو 6 نعلاو توم رضحو ناع ةيضاباللا طاشن

 لا - قالا ةيح ا ةيضابالا 0 تا د 3 هعلا كاملا
 و يوت كدا

 ىمالسإلا ملاعلا رضاحو نيمأ دمحأل مالسإلا ىحضو ناع خيرات ىف ةروكذملا بتكلا ةيضابإلا ىف رظنا )١(

 ناولس عيبر ىبأل ةيضابإلا ,خيرات رصتخنو نالسرأ بيكشل نييمالسإلا :تالاقمو ىناتسرهشلل لحنلاو للملاو اهئارمأو

 . (ةرهاقلاب ةيفلسلا ةعبطملا عبط) ىنورابلا 2مالسإلا رجفو ىدادغبلل قرفلا نيب قرفلاو ىرعشألل
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 عاطتسا ىتح « برغملا ىفومنت ةوعدلا تلازامو « هرخاوأ ىف قدأ ةرابعب وأ ىومألا رصعلا

 ةصاخو مويلا ىلإ برغملاب ةيضابالا لازي الو . تربيت ىف ةيضابإلل ةلود اونوكي نأ ةاعدلا

 . ايبيلو رئازجلا ىبونج ىف
 لخاد ىف رضخألا لبجلا يونج ىَوْرَت ةيضابالا ذختأ دقف توُمَّرَضَحو ناّمُع ىف امأ

 تناكام اريك و ىيباجلا يملا وا كتم ابق مهتمنأ نارتو مهل ةرضاحو ازكرم نامع ملقإ ظ

 ةنس نأإعع ىلع ةطمارقلا بلغت دقو . نييسابعلا ىديأ ىلإ مهيديأ نم لحاوسلاو نابع جرخت

 نييمامألا مركم ىب نأ ريغ ةيضابالا اهيلإ دوعيو "57 ةنس ىّتح اهم اولظو انب رم امك”

 فصتتنم ليبق ىوُزن نم ةيضابإلا اهيلإ دوعيف مركمونب فعضي و "4 ٠ ةنس مهن .م ام وصلختسي

 ىلإ دوعتو « ناهبنونب اهكلمتيو سداسلا نرقلا ىف مهيديأ نم جرختو . سماخلا نرقلا

 ةيضايالا او كاب امن ميلا دوعت 5 « ىرجملا رشاعلا نرقلا لوأ ىف ةرتف ةيضايالا

 ةنس ذنم نييديعسوبلا ةرسأ ىه 2 ةيضايا ةرما مهفلحتو . ٠١785 ةنس ذنم ةبراعيبلا

 قتكتو ىوزن ةمنأل ةينيدلا ةطلسلا كرتتو « مويلا ىلإ اهيلع لظتو م١174 /ه14

 اني ةيضايالا بهذم ا ىلع بلغي ناك ميدق نمو . ةينمزلا ةطلسلاب

 ىعفاشلا بهذم اهيف رشن دقو ىولعاب لآ دج ىسيع نب دمحأ خيشلا 117 ةنس اهزن هنأ

 ةترسألو « جراوخلا ةوعد عم الداعت ثدحن تناك ةينس ةوعد ىلإ تلوحن ةيولع ةوعدو

 لقتسا ىمرضحلا ىجراخلا قحسإ ابأ نأ انب رمو « توم رضح ىف ريبك ىبدأو ىملع .داشن

 ليلخلا مهمامإو ىوزت ةيضابإل ءالولاب نيدي اًيجراخ ناكو ء سماخلا نرقلا ىف اهب
 فو اهيفوأ ىوزن ىف ةيضابإلل رافظو تومرضح عضخت تناكام اريثكو « ناذاشنبا

 قرش ىف مهعبتت تناك ىتلا دالبلاو رابجنز ىف ىضابإلا بهذملا نوينامعلا رشن دقو . ناع
 ماكح نييديعسوبلا ةرسأ نم عرف رابجنزب لقتسي ذأ هنأ فورعمو « مالسلا راد لثم ايقيرفإ

 . ىرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا نم ريخألا عبرلا ذنم نامع

 نأ ىلإ نوبهذي مهو « ةنيبلا لهأ ىلا ابرق جراوخلا بهاذم رثكأ ةيضابأالا بهذمو

 كلذب نودصقي الو « ارفاك ىصاعلا دحوملا نومسيو ديحوت راد نيملسملا نم مهيفلاخم راد

 رفك : ناعون مهدنع كلذب رفكلاو « ةمعنلاب رفاك هنأ هرفكب نودصقي لب « هللاب كرشم هنأ

 . مهعم ىضايإإلا ثراوتي نأو نيملسملا مهيفلاخم نم جوزتلا اولحأو . هللاب كلرش رفكو ةمعن

 فالذكو ةلْئغ نيملبلملا لتق اومّرحو « برحلا مئانغ الإ نيملسملا لاومأ نم اولحتسي و

 ةجحلا ةماقإو ىضابإلا مهبهذم ىلإ مهتوعد دعب الإ مهلاتق زوحي ال هنإ اولاقو . اًريم مهيّيَس

 ىبكترم ىف اولاقو « مهعابتأو مهئايلوأ ىلع مهيفلاخم ةداهش اوزاجأو . برحلا نالعإو مييلع
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 ناميإلا نأ مهدنعو . ةلم رافكال ةمعن رافك مهو « نونمؤي ال نودحوم مهنإ رئابكلا
 . نيدلا ضورف ءادأو لمعلا نم دب ال لب « قيدصتلاو داقتعالا الو لوقلا هيف ىكيال

 نع ةيلعلا تاذلا نوهزنيو ةمايقلا موي راصبألاب ىلاعت هللا ةيؤر ىنن ىف ةلزتعملا عم نوقفتيو
 اوناك ىناتسرهشلا هلوقي ام حص اذإو « ثداح قولخم نارقلا نإ نولوقيو « 50 هبشلا
 ةبستكمو ًاعادبإو ًاثادحإ ىلاعت هلل ةقولخم دابعلا لاعفأ نأ مهيأر ىف ةيرعشألا عم نوقفتي

 مهسفنأ نومسي الو « نينمؤملا ها مساب مهمامإ ىمستي الو .ازاجم ال ةقيقح دعا ٠

 . نيرجاهم

 ىدهم ىنب ةلوداّتاب ايفن مهنع قنن انلعجي ةيضايإلا بهذم ىف لادتعالا اذهو
 اهسسؤم ىمست دقف « انب رم اك ةرجهلل 054 ةنس نعلاب ديبز ىلع تلوتسأ ىلا ةيجراخلا

 جراوخاو ةيليعاسالا ةعيشلا ىنركف نيب عمج هنأاكو + ئدهملاب ىمست انك نينمؤملا ريغان

 رفكي - انفلسأ امك - ناك ذإ « ةيناث ةهج نم ةطمارقلاو ةهج نم ةقرازألا لثم اعم نيلاغلا
 حابتساو نيملسملا نم هتديقع فلاخ نم لك لثملابو ةريبك فرتقا نم لتقيو ىصاعملاب
 ةقرازالا مدقتيل ىتح اديدش اولغ لاغ هلك كلذ ىاوهو . برح راد مهراد ىمسو م

 ةعيشلا ولغ لاغ كلذ ىف وهو هعابتأ هل اهبعديو ةمصعلا ىعّدي وه مث ءولغلا ىف فق ةوطحخ

 نأ - انب رم امك - هاش ناروت ثبلي ملو ءرظتنملا ئدهملا هسفن دعبل هنإ لب ' : ةيليعامسالا
 . ةيعيشلا ةيجراخلا مهتلودو هفلخ هفلخ نم لع ىضق

 (7 ةيفلسلا ةيباهولا ةوعدلا
 ةيمالسإلا ةديشنلا تياش“ ىلا عدبلا ذبنو فلسلا قيرط ىلإ عوجرلل ةوعد

 ىف ةكريلاك « تاجاحلا ءاضق ىلإ مهب لسوتلاو نيحلاصلا ءابلوألا ا .نسيدق# َكِبنَو
 77/8. ةنس وتلا ةيميت نباو « مهئافشو ىضرملا ءرب ىف وأ ماعنألاو مانغألا ىف وأ عورزلا

 - راجشألا ضعب سيدقت نم اهب لصتي امو عدبلا ىلع لمح نم ربكأ وه ةرجهلل

 دجن خيرات ىف دحملا ناونعو ىكبرلل باهولا دبع نب دمحم ةدعاقو ( قشمد عبط )ةيميت نبال نايإلا باتكر ظنا )١(
 ءامعزو مانغ نب نيسحل راكفألا ةضورو رشب نب نائعل عبط ) ىربكلا لئاسرلا ةعومجمو ةليسولاو لسوتلا ىف ةليلج

 مالسإلا ىف ةعيرشلاو ةديقعلاو نيمأ دمحأل حالصإلا 2ديحوتلا ىف تاهيشلا فشكو ديحوتلا باتكو (ةرهاقلا
 رييست دلوجل ةريس ىف باهشلا علو ةرهاقلا عبط باهولا دبع نب دمحم
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 .ءاوعش تالمح لمحبي ىضم دقو « ةيفلسلا ةلبانحلا ةديقعب نمؤي اًيلبنح ناكو « راجحألاو
 لضو دق ىلازغلا ناكو . مهب لسوتلاو ءايلوألا روبق ةرايز ركنأو « مهن ”ديقعو ةيفوصلا ىلع

 افوصت هلعجو اهب لصتي امو لولحلا تايرظن نم هصيلخت الواح ةعيرشلاو فوصتلا نيب
 تيكن: يضهانوب ب ةنتعلا «تالليكلا يقع, هقوصتلا" لغاةست نبا ركون
 : دن دقي عدو مار اع تةلفانملاو ةوقعلاو تلادابعلا :تاهنام .لكو. ىرفشألا

 نايا :ردا) الداخل دوو همست ةيمتتا نر هنخو كتل ةوطدلا نع: نع يانا لغو

 وعدي دجن طساوأب ريدس ميلقإ ىف ةنييعلاب م١11/ه ١118 ةنس دولوملا باهولا دبع نبا
 ىلع كلذكو ىلوألا هسورد قتلت هيلعو ةنيبعلل ايضاق هوبأ ناكو « هئدابم ىلإ ةراح ةوعد
 12 كاف ةنيبت نر | .هقنا انكر يع و :تورسبلا ةءاضلعف ةنيقلا فال له 2 اينارع

 نود هللا ةدابع نم هيلا اعد ام لك ىلإو لينحلا هبهذم ىلإ وعدي « هنطوم ىلإ داعو « هتءارق

 سبيدقت لكو لوألا مالسإلا رصع دعب ةثدحتسملا عدبلا لك ذّبنو عيفش وأ كني ةناغتإلا

 + ةةرويناكلا :نضارغألا .ىضعن بلط وأ ةكربلا وأ نميتلا دصقب مهروبقل ةرايزو ءايلوآلل
 هلك كلذ ىف فلسلا عابتاو ٠ 0 ىلع لمعلاو ةنسلا ىلإ عوجرلاو

 عضو نيح رشتنتو معت نأ ةوعدلا هذمل ان ةيفلس مهسفنأ نويباهولا .ىمسي كلذلو

 2 باهولا دبع نب دمحم دي ىف هدي ( . ه١1ا!/1-١84ا/) ةع ردا عا دوعس نب دمحم

 « ةيعرشلا دودحلا ميقي نأو ةيفلسلا هتوعد رشني نأ ىلع هدهاعو م ١744 / ه 1١84 ةنس

 تافارخلاو 3 نويدجنلا ذبني ثيحن « ةيدوعسلا ةلودلا ةديقع ةوعدلا حبصت نأو

 .ثيدخلاو .نارقلا نم :ةلوضأو نيدلا بادهأب نوكسمتيو

 بورح ىلإ كلذ مهادأو « ةوعدلا رشن د. هةر هؤافلخو دوعس نب ليون اأو

 زاجحلاو ءاسحألاوأادجن لِ ىتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا مايقب تبهننا ةريزحلا ىف ةنحاط
 ىف م ١0795 /ه " ةنس قوتملا باهولا دبع نب دمحم ذخأ هسفن تقولا فو . مويلا

 باتك اممدقم ىو « ةريثكلا هتافنصمو هتارضاحم هعابتأ ف اهرشنيو هعلاعت ثبي ةيعردلا

 روبق ةرايز نأو هدحو هللا ةدابعب ىدانت بتك نم كلذ ريغ ىلإ ديحوتلا ةعومجمو ديحوتلا

 لافتحالا اوعنم املا اذه ىف هعابتأ غلابو . ةرضلال برض تاجاحلا ءاضقل ءايلوألا

 لك عم ىف اوددشتو « نيحلاصلاو ةباحصلا ضعب روبق ىلع ةماقملا بابقلا اومدهو دلاوملاب

 كلذكو حباسملا لاعتسا ىبحو ناذألا لبق ريك ذتلا ىّتح ةعدب اهودعو ةثدحتسم ةداع

 ىلإ مالسإلا دوعي. نأ ديرت تناك امنإ ةيباهولا ةوعدلاو . بهذلاب مختلاو ريرحلا سبل

 لك ذب ىلإ تعد كلذلو « « ملسو هيلع هللا لص لوسرلا رصع ىف ناك 5« لوألا هتروص
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 : لوألا ىمالسإلا دهعلا ىف فرعت مل نسو تاداع نم نمزلا رم ىلع ةيعرش ةفص ذختا ام

 بديحلا ١ ىرشألا ةدنلا .تهاذذلا نضع «ةياكوا نع .يدنلاز | يح هناي تقانو
 هسفن تقولا ى اقانتعا ةوعدلا هذهل ةيدوعسلا ةموكحلا قانتعا ناكو . هتذبح ول ىّتح لب

 دمحم ةرسأو نييدوعسلا ةرسأ نيب ةقالعلا نمزلا عم تقئوتو « ىلبنحلا بهذملل

 تلظ امنيب « ةينمزلا ةطلسلا ةيدوعسلا ةرسالل تلظو « ةرهاصملا قيرط نع باهولا دبعنبا
 مللعتلاو ءاتفالا نيناثللو ةسايسلاو مكحلا نيلواللف « ةيحورلا ةطلسلا باهولا دبع نبا ةرسأل
 . ءاضقلاو

 : )"ف وصتلاو دهزلا

 نم ليلق ريغ ىلع موقت اهتايح تناك ذإ « مبعنلاو فرتلا نع ائيش فرعت دجن نكت ملا
 لئابقلا ضعب تناك اقحو « ايندلا ةايحلا عاتمب سانلا قلعتي ال نا ىعيبطف « فظشلا

 , عاتمو كاع را مي اا قالا ايل قب واصلا عب ف عادم لع نرطلا عطقت ةيدجنلا

 باوثلا نم هللا دنع امل اراظتنا لجاعلا ةايحلا عاتم ىف نوركفي ال ماوقأ مهءارو ناك نكلو

 اوعنم مك « جاجحلا ىلع قرطلا عطقو صصلتلا اوعنم نييباهولا نأ فورعمو . لجآلا
 .  ةيفوصلا قرطلا ىلإ باستنالاو فوصتلا

 نمو « دابعلاو كاسنلل الئوم « نالازت الو « زاجحلا ىف ناتسدقملا ناتنيدملا تناكو

 عضب |اهيف نوميقيف « ةفوصتملاو داهزلا رابك ةكم ىف ةصاخو [بيف رواجي ناك ميدق

 ناو مالسالا ناكرا نم نكر جحلا نا فورعمو . هلك رمعلا ابهيف نوقفني دقو « تاونس

 دهر هور ال ذأ اعين: ناك عتللا ةينرزف ذأ كف لا كرو ملسم لك داؤف

 ةرايزلاب هجح نرقي دقو « ةكم ىلع دفي نأ نود ىمالسإلا ملاعلا ىف روهشم فوصتم الو
 م09 ةنس لوتقملا جالحلا اهيف اورواجو ةكمب اوملا نيذلا ةفوصتملا رابك نم ركذنو . ةيوبنلا

 هرعشل ضرعو هل ةمجرت ىناثلا ىسابعلا رصعلا ىف انب َّرمو . ةلماك ةنس اهيف رواج « ةرجهلل
 داحتالا تالك هناسل ىلع ترج ذا : اًيفسلف افونصل ناك هنأو هفوصتل نايبو قوصلا

 رشن ) ولحلا حاتفلا دبعل رجه ءارعشو موصعم نبال رصعلا دال اكتب قرد مقاوم ل نينل ددعمل راق 313

 . (ةبورعلا راد ةبتكم ع« ةيؤلؤللا دوقعلاو ( ةرهاقلا عبط ) ىدعجلل نما ءاهقف
 ةفالسو فاقسلا هللا دبعل نييمرضحلا ءارعشلا خي راتو
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 اهب عمس دقو 458 ةنس ىوتملا ىنسلا فوصتملا ىريشقلا هدعب ةكم ىف رواج نممو . لولحلاو

 فويضتلا نع. ىيسستف + ةفويضتملاو ءاهقفلا نب اعلا عدصلا بأر ىذلا وهو « ثيدحلا

 ؟ ةقذلا ىضورفلا"ءادا تيتا قناع لوأ 0 : ءانفلاو داحتالاو لولحلا راكفأ

 ابو 519 ةنس قوتملا دادغبب ةيفوصلا خيش ىدرورُهّسلا نيدلا باهش هدعب ةكمب رواجو

 هترواحم ةدم تلاطو « كانه رواجي ناك ىذلا روهشملا ىرصملا فوصتملا ضرافلا نبا 0

 ىهلإلا فوصلا بحلب اينغتم هللا ىلإ الهتبم رعاشملا فوطب وهو « الاوط اماع رشع ةسمخ ىلإ
 نمو . روهشم عئاذ ِهُدْيَع لوسرلا ربق مامأ هتيميمل ىريصوبلا داشنإو . ةعئارلا هراعشأ |مظان

 قوصلا هناويد مظن اهيفو 578 ةنس قوتملا برع نبا ةكمب اورواج نيذلا ةفوصتملا ةفسلفتم

 رئاخذلا) : ىمسملا هحرش ٠ هسا اك هيلع عضوو ه9 ةنس ( قاوشألا ناجرت»

 نيعبس نبا ةفوصتملا ةفسلفتم نم اضيأ اهب رواجو («قاوشألا نامجرت حرش نم قالعألاو

 ةفوصتملا ءالؤه نم هانركذ نمو . ةريثك نينس اهم ماقا نا دعب 559 ةنس اهب قوتملا ىسلدنألا

 مهو دابعلاو داهزلا نم ةكمب اورواج نم مهنم رثكأو , ريثك نم ليلق مه |نإ ةكمب نيرواجما

 مهنإو كاسنلا نم اهب ناك نمو نيتنيدملا لهأ مهعم هللا دبعتي ناكو . ةرثك نوصحب ال

 (ةكمو نيمألا دلبلا خيرات ىف نيقلا دقعلا باتكالثم ذخأنلو « ءاصقتسالاو رصحلا نوتوفيل

 ل لا ل ا

 . دباع ىلإ

 لازيال ىدعجلا رمعل نعلا ءاهقف تاقبط 506 نما وحن انهوجو انيلو اذاو

 مهرثكأ ان )ع امل دلل د نب يك رع رم يعل يورو ورح و ساحل

 ناكو . ندملا لك ىفو تائيبلا لك ىف ىيحي ناك دهزلا نكلو « ةيعفاشلا 3 ءاهقف نم

 ىف هرثأ كلذل ناكو ىوقتلاو عرولا نم ريبك بناج ىلع ةدْعَص ىف ةيديزلا ةمنأ نم ريثك
 ةرثك تناكوا نويلوسرلا ناك لثم ابو « ةدابعلاو كسنلا ىلع نوريثك ابيف ًبكأف « مهترامإ
 ةيلذاش نم هقرطو ىبسلا فوصتلا تفرع دقف « دهزلاب نملا فتكت ملو . مهماكح

 558 ةنس قوتملا ناولع نب دمحا ىمسي ريبك فوص مهدنع رهتشاو « ةيعافرو ةيناليجو

 مهو « بيذاجملا نعلا ىف مهنومسي شيوارد قدأ ةرابعب وأ نوريثك عابتأ هلو ةرجهلل

 ناك هنأ ودبيو « ىنابرلا مهبطق حيدم ىف ديشانأو ىناغأ نيددرم ةينملا نادلبلا ىف نوفوطي

 ىلع لدي « سداسلا نرقلا طساوأ ذنم تعاش ىبلا ةيقارعلا ةيعافرلا ةقيرطلا دال

 . مهتردقم كلذب نيروصم « ةينامسجلا مالآلا لامتحا نم مويلا ىلإ هعابتأ دنع ىَرُي ام كلذ

 ةعوطقمب كانه نونغتي اوناك مهنأ هيف ءانغلاو ىنعلا عمتجم ا نع انثيدح ىف انب ٌرمو . ةقراخلا



 ئربضملا فلا فوصتلاب ىنملا فوصتلا ةلص ىلع لدي ام كلذ ىف لعلو « ضرافلا نبال

 : دلل لوسرلا حئادم ىف ىريصوبلا راعشا نوكت انا كعب الوتد هلاثمأو ضرافلا نبا دنع

 رعاش مهدنع اناقلي ىتح ىرجهلا نماثلا نرقلا ةياهن ىلإ لصن ال ذإ اهب اونغتو « مهتلّصو
 2 فوصتلا نيب ةعزوم هراعشأو « ةرجهلل 6٠١ ةنس قوتملا ىعربلا ميحرلا دبع وه ىبس فوص

 هلكر عش ناويد هلو « ريزولا مبهاربإ نب دمحم هرارغ ىلعو . ةيوبنلا حئادملاو ىملإلا بحلا وأ

 دعسأ نب هللا دبع مهانيمس نم ءارو مهداهزو نعلا ةيفوص نمو . فوصتو دهزو تالاهتبا

 ةكمب رواجو عرولاو ةدابعلا ريثك ناكو 758 ةنس ىفوتملا نانحلا ةارم باتك بحاص ىعفايلا
 هنبا ناكو ءرصم رازو « نيمرحلا نيب اهيف ددرتي تاونس رشع كسنلاو ةدابعلل درجن دقو

 نصوم ةقلار امو, ريتك فالوب يلتاضلا بكصو هنكاش لع انفرتم ادهاز .قضنرا ديغ

 دهع ىف تفخ فوصتلا ةجوم نأ ظحالي ناك ناو « نعلا ىف نارشتنت فوصتلاو دهزلا

 نوينامثعلا نكي ملو « نييناثعلا ةهجاوم ى نمعلا ةماعز اهل حبصأ نيح ةيديزلا ةمامالا

 نييديزلا ةمئنأ نم نوريثك ناك |منيب « اهلهأل نوضرعتي اوناكالو ةيفوصلا قرطلا نوضراعي
 .رصعلا اذه ةيابن ىّتح «دالبلا ىف ةرشتنملا ركذلا تاقلح نوبراحي مهعابتأو

 توم رضح ىف نيرشتنم اضيأ اناك نملا ىف نيرشتنم فوصتلاو دهزلا ناكام وحن ىلعو

 مهرعش ق ىرت كنإ : هتمدقم ىف لوقي اهئارعش نع هباتك ىف فاقسلا هللا دبع دجنل ىبح
 ةبحمو هللا ةبحم ىف ريثك فوص رعش كلذكو ريثك دهاز رعش باتكلا ىفو . ايفوص ءالط اعيمج

 نمو . عرولا قتلا دهازلا فوصلا بقلب رعاشلا فصو فاقسلا دنع رثكيو . هحيدمو هلوسر '

 ىوتملا ةمرخماب رمعو 414 ةنس ىفوتملا سوردّيَعلا ركب وبأ مهل مجرت نيذلا ةيفوصلا ءارعشلا
 هل ناكو « نوصقريو نونغتي دقو هللا نورك ذي نوديرم هب فح راس الك ناكو 187 ةنس

 ةنس ىفوتملا ىولعلا دادحلا هللا دبع فاقسلا ًاضيأ مهل مجرت نممو . ءانغو عامسو ركذ سلجم

 فاققسلا باتك ضيفيو ١١97 ةنس قوتملا سورديعلا ىطصم نب نمحرلا دبعو

 ظ ,ةكرضتلاو دهرا رعش نس رس
 نودب مهو ؛ اهبلع ةيضابإلا جراوخلا ةيلغل فوصت ةعيب 7 اهميلقاو نامع نكت و

 مهني |بدق مهبابش ىجراخلا ةديحت نبأ فمفصو دقو 2 فشقتو دهز باحبصأ 2

 (ءاضنأ) حالطأو ةدابع ءاضنأ « مهلجرأ لطابلا نع ةليقث « مهنيعأ رشلا نع ةضيضغ»

 ةايحلا ضرع ضفرو فشقتلاو ةدابعلاو كسنلاو دهزلاب مهؤارعش ىنغتي نا ىعيبطو (رهس
 دهزلا نم ةعمل ناين ىنب ءارعش دنع دجنو . لجآلا باوثلا نم هللا دنع ام ءاغتبا لئازلا

 . ىوبنلا حيدملاو



 ها

 برقم نبا ناويد قو « ةطمارقلا رصع ىف فوصتلاو دهزلا نع ةديعب نيرحبلا تناكو

 ةحفنو موصعم نبال رصعلا ةفالس ىباتك ىف عيشت نر , ةدهاز لال راعخا لويعلا

 تايلزغ ضعبو ةيلعلا تاذلل تايجانمو تالاهتبا رثكت وأ اهعم عيشتو « ىبحملل ةناحيرلا

 نرقلا نم رجه ءارعش باتك ىف اناقلتو . دجو نم هيف عيشي امو قوصلا لزغلا حور اهيف

 . ةدهاز راعشأ ضعبو ظعاوم رشع عبارلا نرقلا ىلإ رشع ىناثلا

 ممر 201 تحلناطر

 تم 3 0 ب ني
 2 ها ميحل ١ اكاطح

 ع

 هس ايار بف م 3

 ريل <

 ل

 : 0 8 اثم ام مين رجلا 54 ) 0 ه_ ِ ا ١ سال :
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 8 - 1 وكف تن اخلا

 برغل م ل سس ملا هناا

 عسسسلا -ا

 مص ١ 1 01 امو

0 0 0 4 



 .©) ةيملعلا ةكرحلا

 ةيبرعلا ةريزحلا ىف ىرقلاو لئابقلا ىلإ نيملعم هلو لوسرلا لاسرإو مالسالا روهظ ذنم

 ى قفدتت تلظ لوادج اهسفنل ةيملعلا ةكرحلا تطتخا فينحلا مهنيد نوئش سانلا نوملعي

 قيم هالسوب ةفوكلاو ةرضنلا م هلو دعا هلم «ةكاظور م ةريوكلا تاكرأ نم قكر لك

 ةكرللا قي ام مهأ نم هنأ فورعمو . ىمالسالا ملاعلا ندم لكو ةرهاقلاو طاطسفلاو

 , نيعم ملقإب ةصاخ تسيلو « ةماع اهنا مهملاقاو برعلا رايد عيمج ىف ةيبرعلا ةيملعلا

 « ىرخألا ميلاقألا ىلع دفي ام ناعرس ةيملع تافنصم نم ميلقإب رهظب ام لك ناك ذإ
 . ةريثك تافاضإ هيلإ فيضتو هدهعتت ام ناعرسو

 نكي مل رصعلا اذهل ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةيملعلا ةكرحلا نع انثدحت اذإ اننأ كلذ ىنعمو

 عورف نم اعرف ةيملعلا اهتكرح تناك دقف « ةلقتسم ةيملع ةكرح اهل ناك هنأ. كلذ ىدؤم

 بتكلا ءامسأب ناكم لك ىف ىتتلن ذإ « ةماعلا ةيبرعلا ةيملعلا ةكرحلا ةرجش « ىربكلا ةرجشلا
 ةيبرعلا ةفاقثلل ريبك ربن كانه ناك هنأكو « دادغب ريغو دادغب ىف انل ةفورعملا ةمهملا ةيملعلا

 ىلإ ناسارخ ىق قرشلا ىصقأ نم راد لك ىفو ناكم لك ىف ىرحت هتاريهبنو هلوادج تناك

 2. سلدنألا ىف برغلا ىصقأ
 كيلا نه نع تناك اجلا را قلااةنملا هديت رن قع ةفاقنل ا وةلهج هلو دج اكلك

  ىمرضحلا خيراتلا نم تاحفصو فاقسلل نييمرضح ا 500 ةمجرت ةيملعلا ةكرحلا ىف رظنا )١(
 ىملاسلا نيدلا رونل نايعالا ةفحتو ريزواب ضوع ديعسل دوقعلاو ىنعلا ةراع خيراتو نيفلا دقعلاو ناكلخ نبا ف

 نم رجه ءارعشو فاسعو ىملاسلا دمحم ملكتي خيرات تابعو 2 ةرابزل فرعلا رشنو موصعم نبال رصعلا ةفالسو ةيؤلؤللا
 ولحلا حاتفلا دبعل رشع عبارلا نرقلا ىلإ رشع ىناثلا نرقلا خيراتو سورديعلل رفاسلا رونلاو ىناكوشلل علاطلا ردبلاو

 . ملسملا ديعس دمحم دوسألا بهذلا لحاسو ندع رغثو (ةكمب شيرق راد عباطم ) ىعابسلا دمحأل ةكم

 ءارعشلا خيراتو ىفارجلل نممأ خيرات نم فطتقملاو ةمرخمابل

 ه*؟
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 نيملعملا ضعب نم ولخت ال اهارق تناك دقف + ءاووسلا راع ثم اب ظريف ل ةنفلعلا

 ةليبقلا تناكو . ةرخأب ةيبرعلا بتك اضيأو ةعبرشلا بتك اهيف ىَلُْت تناكو + ظاعولاو
 ةيملع ةكرح اهيف ضبنت رضحتلا ىلإ ةوادبلا نم اريثكوأ اليلق لوحتت نأ درجمب ةيدجنلا

 برقلاب ةّلجلا ةنيدم اوسسأ نيخ دسأ ىنب مهتليبقو دبْرَم ىنب ف ثدح ام وحن ىلع « ةطشن
  نيح لْيَمُع ىب ىف ثدح ام ومن ىلع ًاضنأو «رارقتسالا ضعب اهيف اورقتساو ةفوكلا نم
 اتداع 9 « امهرايد ىف ةيملع ةكرح اتداق ًاعيمج نيتليبقلا نإف 2« لصوملا ىف ةرامإ مماردعا

 لثم دجن ىرق نأ دكوملا نمو . ٍيرجه ا سداسلا كرقلا عم ةوادبلا ةايحو دجن ىلإ اعيمج

 | خويش نم رصع ىأ ىف لت م ةغردلاو .ةنيبعلاو لئاحو د ( دعب اف ضايرلا) ةماعلا

 دمحم :روهظذنمو . ىوبنلا ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلا بتك ىتلتل مهيلإ خويشلاو بابشلا فلتخي

 نيد بتك ةسرادمو ةيباهولا ةوعدلل ةريبك راد ىلإ دجن تلاحتسا باهولا دبع نبا

 . ةيميت نباو لبنح نب دمحأ : هيمامإ بتكو هسفن باهولا دبع

 ىكملا نيمرحلا اندجو ةنيدملاو ةكم : زاجحلا ىف نيتسدقملا نيتتيدملا ىلإ ًادجن انكرتاذإو

 زك ارملا مهأ نم ناحبصي ثيحب + نينرنك نعي لا نكس رضع فق نالوحتي ىندملاو

 نأ وهو « عضوملا اذه ريغ ىف هل انضرع نأ قبس ميت يبيع يرحل هدا نتاع

 هيف نوميقيو ةكم نولزني اوناكر صع لك ىف ةيبرعلا راطقألاب نيهبانلا ءاملعلا نم ةريبك ةرثك

 ناك نم ريغ « ةنيدملا نولزني اوناك لثم لابو « مهتايح ةيقب اهيف نوضمي دقو « ًالاوط تاونس

 ءاملعلا ءالؤه ءامسأر مجارتلا ناوحو . ةيبرعلاو ةعيرشلا ءاملع نم ةكم ىو اهيف

 يو : نيمألا دلبلا خيرات ىف نيفث ا دقعلا باثك ًالثم حفسهنت نأ ىنكيو

 كلذكو هتقلح ميركلا نارقلا ئرقملف « هتقلح ملاع لكل ناكو ,. فنص لك نم ءاملعلا نم

 ملاعو تايضايرلا ماع قطنملا ملاعو ةيبرعلا ملاعو مالكلا ملاعو هيقفلاو ثدحملاو رسفملل

 نيناه بناغ ةققناو . تارشعلاب دعت ىتح خويشلا ددعتب تاقلحلا ددعتتو . فوصتلا

 تقر © ةسردم.ةقونمرلا ةلودلا نمار قيدلا روث تاطلنبلا ةكم ىنب دقف « سرادم نيتعماجلا

 ءانب هدعب بقاعتو . ةّراد ًافاقوأ اهيلع فقوو « نوملعتي ًابالطو ًانذؤمو ًامامإو نيسردم اه

 نيطالس ضعبو دارفألا ضعبو نييلوسرلا نيطالسلا ضعب اهينبب « ةنيدملاو ةكم ىف سرادملا

 ىكملا مرحلا راوجي اهانب ىتلا ىابتياق ناطلسلا ةسردم نع فورعم وه ام وحن ىلع رصم

 نم « سرادملا ءانبب نيمرحلا ىلع مهئاليتسا دعب نويناؤعلا ىِتُعو . ةريثك" افاقوا ال كنشوو

 ىف سرادملا رثاكتتو « هقفلا بهاذم سيردتل 977 ةنس ةكمب سرادم عبرأ مهؤانب كلذ

 فرحا تقع ثلاغلا نرقلا ذنم ةصاخو بيتاتكلا رئاكتتو :نينسقملا :نيتندملا



 ه5

 سفانتت تناك تارامإ نيب اهعزوت ببسب « ميدق نم نعلا ىف ةيملعلا ةكرحلا تطشنو

 ريثك ناكو « اهطيحمو اهترئاد ىلإ ءالعلا بذج لواحت اهنم الك لعج ام ايبدأو ايملع اهنيب اهف
 ةعلملا» ةلزدلا' يسلم اضل كن نا كلغ ريمألاف فال بهسفلا عارمألا نب
 ليوأتلا ملع فق ارصبتسم اهيقفو املاع ناك» : ةرابعع هنع لوقيو ء الاع ناك ةليغازالا

 ذيحلا تق مورا ةردنا :ةكلملا ةايحملا حام الا هنبا ةجوز تناكو (اغيلب ابيطخو

 عم ىراخبلا حيحص سيردتل ةريثك افاقوأ تفقوو « ةيمطافلا ةوعدلا مولع قمعتت ةيحيلصلا
 نسما » تنضو اخر رف فيبإز :ءارما حاجن لآ نم ماع ناكر. ةذقعلا ةلرغاسا فناك انا

 رورس ةلودلا هذه ءارزو نمو . هرصتخم رشنو ىنملا راع هرصتخاو « ديبز رابخأ ىف

 هذه ةديرج ىأر هنإ ىنعلا'ةرايع لوقيو . بتاور مهل ضرفو ءاملعلا ع ناكو « ىكتافلا
 لا اهدمزفد ةقللاووحفلاو ةكودتلا ءالعو ةاضقلاو ءاهقفلا ىلإ مق ناك ىلا بتاورلا

 ءارعشلاو ءايعلا ماركإب ندع ءارمأ رو فرع لثئملابو . ةنس لك ىف رانيد فلأ رشع
 ةكرحلاب نوضيني اوذخأ رومألا مامز نويلوسرلا ملست نيحو . مهيلع زئاوجلاو اياطعلا غابسإو
 هتمصاع زعت ىف ىنب ذإ نيدلا رون مهتلود سسؤم كلذ ىف مهمدقتي ةعساو ةضهن ةيملعلا

 ةسردم : سرادم ثالث ةيوتشلا هتمصاع ديبز قو ةسردم ندع قو نيتسردم ةيفيصلا

 اديعمو اسردم ةسردم لك ىف بترو « ىوبنلا ثيدحلل ةسردمو ةيفنحلل ةسردمو ةيعفاشلل

 . اهتجاح ّدستو اهتيافكب موقت افاقوأ ةسردم لكل دصرو « انذؤمو ائرقمو امامإو ابالطو
 هترامإ ءاحنأ ىف ىرخأ عماوجو زعت ىف ةيرفظملا عماج بحاص وهو رفظملا ناطلسلا هنبا هفلخو
 اردب ىمسملا هلاجر دحا ىنتباو . هعبتت تناكو رافظب ىرخاو ؛ زعتب ةسردم ىببو
 ىوبنلا ثيدحلل ةسردمو عبسلا تاءارقلاب ءارقلل ةسودمو ةنفقاقلا ةنمودق كسر تفرفطملا

 ةفلتخم نونف ىف املاع ناكو « فرشألا ناطلسلا هنبا هفلخو . ةريفو افاقوأ اعيمج اهيلع فقوو
 بادآلا ةفحت باتكو باسنألا ةفرعم ىف باحصألا ور باتك اهنم « تافنصم ةدع هلو

 ىف باتك هلو « لئاوألا مولع ىف قمعتو « ناجيتلا رهاوج باتكو باسنألاو خيراتلا ىف
 لاقيو « ابيدأ املاع ناكو « ديؤملا هوخأ هدعب ىلوو « بطلا ىف عماجلا باتكو بالرطسألا

 ىجاجزلل وحنلا ىف لمحلا باتكو ىرصملا ىوحنلا ذاشنب نب رهاط ةمدقم ظفحي ناك هنإ
 عمو ىزاريشلا قحسا ىبأل ىعفاشلا هقفلا ىف هيبنتلا باتك سردو ؛ ةغللا ف ظفحتملا ةيافكو

 خيش ىربطلا دمحم نب كيا رش اتخلا وبا منم داو مالعألا هظافح نم ىوبنلا ثيدحلا

 . نم عمجو ؛ ملسم حيخبص هلوانو هنع ىذمرتلاو ىراخبلا ةياور ىف هل نذأو ىككملا مرحلاب ةنسلا
 باتك بطلا ىف فلأو ةرزيبلا ىف ةرهمجلا باتك رصتخاو « ىَصْحَي داكي ال ام بتكلا
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 : ةيملعلا ةكرحلا هعيجشتب ليعامسإ فرشألا ناطلسلا ةديفح هدعب ربتشاو . ةدمعلا

 ىف هيقفتلا» هباتك ىميرلا هللا دبع نب دمحم نيدلا لاج ىضاقلا فيلأتب /88 ةنس ىف ملع
 تيب نم ءاهقفلا سوءر ىلع باتكلا اذه لمحب رمأ ًاءزج نيرشعو ةعبرأ ىف «هيبنتلا حرش

 هدهجل ةأفاكم ةحنم هفنصمو باتكلا لصو نيحو « ةناخلبطلاب ًافوفزم « هسلحم ىلإ فنصملا

 لوقيو . خبشلا ةدسوقلا اغفر و: :فالغلاو ملعلل ًاميظعت مهرد فلأ نيعبرأو ةينامث : ىملعلا
 َْق 5 هنأ را « هتراشإ ىلع ءانب اهفلأ هناو همساي ةيحراتلا هبتك زرط هنإ ىجررخلا

 ايفان : 05000 ًاثدحمو عبسلا كافارقلل قر نيسردم ةتس حالمملا عم أجب 0/91١ ةنس

 هلييبطب نيميقو نيندؤمو ًامامإ هيف بترو « ضئارفلاو وحنلا ىف : نيسردمو ايفنحو
 ا رقلا عا زقتالا نورت ل: دلخلا ةفينقلا يور: تاكو. .:افويش اخيشو نارقلا نوظفحي ًاماتبأو

 اعضبو نيتئام ا 0 اوه ةنس ق نوي اذلكاو دجاسملا 5 فرشألا ناطلسلا رمأو

 تاقلح ًامئاد 'اهيف د سرادم تناك ىمالسإلا ملاعلا ف دجتابملا نأ فورعمو . نيثالثو

 « نييلوسرلا دهع ىف نعلاب ةيملعلا ةضهنلا ىدم ىلع لدي ام اذه ىف لعلو : ءالعلاو بالطلل
 . دجاسملاو عماوجلاو سرادملا ءانب ىف مهؤاسن مهعم كرتشأ نأ كلذب مهتيانع نم غلبو

 سوماقلا باتك بحاص ىدابازوريفلا مهمها نمو « ءاهعلا نم ريثك ذئنيح نملا دصقو

 لاقيو « ةعيفر ةلزنم هلزنأ دقو « فرشألا ناطلسلاب هتمدقم ى هّونو « ديبز ىف هفلأ « طيحما
 تاطلبلا وما ةردعيللا لد نيم :نارجالا ةحرد لا ذاعس ال اهبالا هناك ىلا انقنإ
 ءاهقفلا رئاس ةرضخ ريبك بكوم قف لوبطلاب افوقزم باب ىلا :باتكلا لَمْحُي نأ كرشألا
 «ء ازعل ةقلاتو بناتكلا ناكذ |: نانيد ف الا تذلقي اوت دابا زوريفلل ماو.« ةئلطلاو ةانضقلاو

 ةلود نأ قحلا ىفو . رعت ىف ةريبك ةسردم ءانب ناطلسلا اذه رثام نمو . افلأ ءزج لكل لعجف
 نا لاقيو « نعلا ىف ةيصخ ةيملع ةضهن ثادحإ ىلع تعاطتسا ام لكب تلمع نيلوسرلا

 مهيدبي نمل ةريبك تافاكم نوحنمي اوناكو « دلحم فلأ ىتئام هتبتكم تغلب نم اهنيطالس نيب
 ىف مهغلبم اوغلبي ل نكلو ةضبنلا هذهب مهوفلخ نيذلا رهاطونب متهأو . ةزذانوأ ةسيقت انك"

 ديس سرادملا ءانبب ةيانعلا

 مهو « ىرجهحلا ثلاثلا درَملا زخاوأ ف مهتوعدل ًازكرم ةدكم كويسرلا دنا لنمو

 ءلع ىفو ىديزلا هقفلا ىف اوفلأ مهنم نوريثكف ٠ « اهتداق مه اوناك ةيملع ةكرح اهيف نوثعبي

 نب ىبحي قحلا ىلإ ىداحلا مامإلا مهمدقتي ةيبرعلا ةفاقثلا داوم نم كلذ ريغ قو مالكلا
 6٠١8 ةنس قوتملا ىدهملا مامإللو . نملا ىف ةيديزلا ةوعدلا سسؤم مساقلا نب نيسحلا

 ىوتملا هللاب روصنملا مامإللو 444 ةنس ىفوتملا ىمليدلا حتفلا ىبأل كلذكو ةفلتخم تافلؤم
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 نسحلا هللاب روصنملا مامإللو 585 ةنس ىفوتملا نيسحلا نب دمحأ ىدهملا مامإللو 094 ةنس

 ق نعلاب ةيديزلا ةمنأ نم ريثك كراش وحنلا اذه ىلعو . 57١ ةنس قوتملا نيدلا ردب نب

 ةفورعملا دجاسملا هئاشنإب 458 ةنس قوتملا ىبحن نيدلا فرش مامإالا ربتشيو . ةيملعلا_ةضملا

 ىناّمعلا رصعلا ىف تعستا ةيديزلا ةرامإلا نأ انب رّمو . نابكوكو رامذو ءاعنص ىف سرادملاب
 بتكو مهبتكو ةيديزلا ةرعدلا وقر ايقاف هنو ينقل ديب اهنريظو. دوا هدم كتانيثو

 . نييديزلا ءاملعلاو ءاهقفلا نم مهراصنا

 مهلو « مجارتلا بتك ىف نوثبنم مهو « نيببانلا ءاملعلا نم ريثك توُمَرضَح ىف اناقليو

 ىف كلذكو نما ءاهقف تاقبط باتك ىفو « ةيملع ةكرح نم مهءارو ناكام ىلع مهتلالد

 ىف اورواج وأ نملا اونطوتسا نوريثك نويمرضح ءارقو نوثدحمو ءاهقف نيعلا دقعلا باتك

 ىمرضحلا خيراتلا نم تاحفص باتكو نييمرضحلا ءارعشلا خيرات باتك ىو .ةكم

 . ميرت ريغو علت : امدمو تومرضحب هراهدزاو ىملعلا طاشنلا هوجولا ضعب نم روصي ام
 هوجولا ضعب هديب نم .اكللا لو ل درب اطو هيملع كر ادرج مق دن تنكر

 هتايح نم ةليوط ةرتف ناعب ىضمأ دقو ىناع ىدزأ هرصع ىف ةغللا ءاملع ربكأ دْيَرُد نبا نأ
 اريك لدعدلا ةرهشملا كعمل" اهراثا تنو » قرقللا هيك و لام لنذاع

 ةرشابم رصعلا اذه ليبق ىفوت هنأ فورعمو « مهتجهل صئاصخو نييناعلا دزألا ةغل نم

 ديعس ابأ تلعج ىّتلا ىه ىرجهلا عبارلا نرقلا ىف ةيملعلا ناع ةرهشو . "054 ةنس دادغبب
 اهب هقفتيو « ناع ىلإ ملا حالف و ما يسال نب رك تاررإإ نانا هوا

 ماكح ىبع دقو . نا رد نبال نمل فورت كلذ دعب دادغب لخدي مت « ةيبرعلا ملعتيو

 ىف رثكف «٠ عراد ةيبدألاو ةيملعلا ةكرحلاب ناهن ىنب نم مهئافلخو مركم ىنب نم نام

 نيح ناع ىف 5 قو مهتمصاع ىف جراوخلل ناكو . ءارعشلابو ءاملعلاو ءابدألا ناع

 هيف فيلاتلاو ىضابإلا مهبهذم ىف صاخلا مهطاشن ةرخاتملا روصعلا ىف ايئابن اهيلع اولوتسا

 . ةيبرعلاب ةيانعلا عم
 قاوسا اهب ماقت تناكو « اميدق ميمو سيقلا دبع لئابق ةقطنم ىه نيرحُبلا ةقطنمو

 ريغ ىمالسإلار صعلاو ةيلهاجلا ىف سيقلا دبع تبجنأو , نيراد قوسورجه قوس لثم بدألل

 نيحرعشنو .اليوط مهب هنو نييبتلاو نايبلا هباتك ىف ظحاحلا| اههئابطخي داشأو « بيطخو رعاش

 ف ايزي مكت كدا انارغ « اهيف ةيملعلا ةكرحلا دومخم نيرحبلا ىلع ةطمارقلا ىلوتسا

 ةينيدلا ةيملعلا تاساردلا ىلع موقي ناكف ءربج ىنبو روفصع ىنبو نيينويعلا نمز

 هيقفتو ةئشانلل ةيوغللا مولعلاو ةعيرشلا نيقلت ىلع مهسفنأ اوفقو ءاملع ةيبرعلا تاساردو
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 ىلع « ةريخألا روصعلا ىتح ةطشن ةيملعلا ةكرحلا هذه لظتو . مهظعوو مهنيد رومأب سانلا
 نيردبلا راونا باتك مجرت دقو « موصعم نبال رصعلا ةفالس باتك الثم كلذ روصي ام وحن

 لئاسر هلو زابخلا دبع لآ نالس خيشلا لثم لثم رشع ىلاثلاو رشع ىداحلا درقملا قا وجم ةفئاظل

 ىلإ رشع ىناثلا نرقلا نم رجه ءارعش باتك ىلع ص نعول م ملعو قطنملا ىف ةعونتم
 , نيرحبلا معي ناك رصعلا هللا ف ايمو اننذاو ايِملَع ًاطاشن ئقريربشع عبارلا كرقلا'

 0 نيرحبلا) كار ةريزجو فيطقلاو رطقو ءاسحألا ىف : ماعلا اهانعمب

 ٠ لئوألا مولع
 ةياهن ىف ىبرعلا ركفلا ىلإ تمَّدق اهنأ ةصاخ توَمَّرْضَحو برعلا ةريزج رخافم نم

 ةملكل قيقدلا ىنعملاب فوسليف لوأ ىناثلا ىسابعلا رصعلا حتتفمو لوألا ىسابعلا رصعلا

 الثمت ةينانويلا ةفسلفلاو لئاوألا مولع لّثَم ىذلا ىدنكلا قحسا نب بوقعي وهو « فوسليف

 تافاضا هيلإ فيضيو هيف كراشي لب « ًانسح ًاهقف هلك كلذ هقفي ال وه اذاف « اعئار

 . بطلاو قالخألاو ةسايسلاو قطنملا ىف وأ ةيضايرلا وأ ةيعيبطلا مولعلا ىف ءاوس « ةرهاب
 ىلإ مجرت اهنم ريثكو « ًاباتك نيعبرأو نيتئام وحن هل تسرهفلا ىف ميدنلا نبا ىصحأ دقو
 . نوكيب رجور ىف ًاديعب ًارثأ ٌرثأ ةسدنهلا ىف هباتك نإ لييمودلأ لوقيو « ةينيتاللا

 هايف نفاع. ىلا فادغب: فو اس اق ىلا وصلا ق ةيمللا ةكرشلا فرغ ىذتكلاو
 اذه ىف نوكتت تذخأ ىرخأ زكارم نأ ريغ « ةيملعلا ةكرحلا زكرم دادغب نوكت نأ  ىعيبطو

 هذه سفاني زكرم ىلإ اهعلاقأ نم ميقإ الو ةريزجلا لوحنت ملو « ماشلاو رصمبو ناريإب رصعلا
 مولع ىف ةكراشملل ادادعتسا ةريزجلا ميلاقا رثكا اهدراومع ةيرثلا نعلا تناك امبرو « زكارملا

 ماعلا رضعلا ةنابن ىلا :ليهتآلا نو .. اسي امنت ةهملعت ىف نقألا: لغووأ .قئاوألا
 اهنقتيو « لئاوألا مولع قمعتي 84 ةنس ىفوتملا ىنادمحلا نسحلا دمحم ابأ دجن ىّبح ىفاثلا
 هيفو ( ةجحلا رئارس » هباتك اهمهأ نمو « ةديج تافنصم اهيف فلأ دقل لب ؛ + ةابلختو اهنهف

 ةعبيصأ ىبأ نبا ىف انيس نبا ةمجرتو (ةمدقملا -فراعملا ىادمملا ةمجرتو لبيمو دلأل برعلا دنع ملعلا رظنا )١(
 دوقعلا باتكو ةاورلا هابنإ ىف ةيطع نب ديز ةمجرتو ءامكحلا رابخأب ءاملعلا رابخأ باتكل ىفنروزلا رصتخم ىف
 ةفالسو نييمرضحلا ءارعشلا خيراتو ىجرزخلل ةيؤلؤللا 2ناطلسلا ناويدو ١١7 ص (حزبيل ةعبط) ىطفقلل

 .موصعم نبال رصعلا راد عبط) نيسح نابرق ليعامسإ قيقحت باطخلا
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 قوتساو موجنلا ماكحأ ملع نيبو « بكاوكلا تاكرح ريداقمو كالفألا ةئيه ملع ضرع

 كولم ىف هفلأ ىذلا « ليلكالا » هباتكو « بطلا ىف « ىوقلا » هباتك كلذكو « هبورض

 نم لّمج» لئاوألا مولعب ل هيفو « رابك ءازجأ ةرشع ى وهو اناستاو نينح

 لوصأو ةعيبطلا ملع نم نيو نطققلا لوقي ايك - اهتاقوأو موجنلا ىف ( تانارقلا

 : ىطفقلا لوقي مث : هراودأ ىف مهفالتخاو هثودحو ملاعلا مدق ىف لئاوألا ءارآو موجنلا

 . نعلا لهأ داّتعا هيلعو ءافورعملا هحيز

 تأيه ( ههم» - ؛*و ) ةيحْبلّصلا ةلودلا رصع ىف ةيليعامسالا ةوغدلا نأ انظ نظنو

 ةديقعلا نيب جزملا ىلع زكترت تناك ذإ « لئاوألا مولعو ةفسلفلاب ةيانعلل هوجولا ضعب نم
 , اهل ةياعد افصلا ناوخإ لئاسر نم ذختت تناكو « ةينوطالفألا ضيفلا ةيرظنو ةيمطافلا
 ىف اهب لصتي امو ضيفلا ةيرظنل ةصاخو ةينانويلا ةفسلفلل ضرع هوجولا ضعب نم ىهو
 نملا ىف نييمطافلا ةاعد دحأ دجنو . لئاوألا مولعل ضرع ًاضيأو ةئيدحلا ةينوطالفألا

 « سفنلا ىف ةلاسر امهبنم لك فلُؤي باطخلا ناطلسلا. كلذكو . بيؤذلا ىعادلا ىمسملا

 هتافلؤم باطخملا ناطلسلا ناويد رشان للحيو « ةيفسلفلا ثحابملا نم اهنأ فورعمو

 سفنلاو عبرألا عئابطلا ىف ثحبلاك ةحضاو ةيفسلف ةغبصب غبطصت ىهو « ةيمطافلا
 . تاسوسحملاو تالوقعملاو فئاطللاو فئاثكلاو ةقطانلا

 هجو لقو « لئاوألا مولعو ةفسلملا ودشي ىلادمم ضخيال رك: اني نبا ةمجرت فو

 ذه مسا ىلع عقن ملو انيس نبا نيبو هنيب فاصنإلا اهيف محلاسي دادغب ءاملع ىلإ ةلاسر

 و ويني ةيطع نب ديزل ةمجرت ةاورلا هابنإ باتك نم ىناثلا ءزحلا ىفو . ىنادمهلا

 ءاعنص رايد. .ىا نومجتنملا هيلإ مّلس ءايسدنه ابساح [جتم ارعاش ايوغل ناك .هنأ اهفو
 اهنمو « ريغصو ريبك : ناحيز اهنم « كلذ ق فيناصت هلو « باسحلاو موجنلا ةدعصو

 2 .(«لوصف»و ( ةيموجمن ماكحأ»

 ىف ةصاخو لئاوألا مولعو ةفسلفلاب اماّيها نملا ىف ثني ةلوسرلا ةلوذلا نأ وسو

 لكلو « ديؤملاو فرشألا نيناطلسلا هيدلوو . ( ه 544 - 541/) رفظملا اهناطلس دهع
 هلسرأ باتك كلذ ىلع لدي « بطلا ىف ةعارب رثكأ فرشألا ناكو باتك بطلا ىف اهبنم

 ىلاعلا ماقملا نظي الو » : الئاق ابيبط هنم بلطي رصم ناطلس سربيب رهاظلا ىلإ رفظملا هوبأ
 مايأ نم هب انلغتشا دقو « انريغ هفرعي ال ام بطلا نم فرعن اننإف انسفنأل بطلا ديرن اننأ

 عماج باتك هلو « بطلاب ءاملعلا نم - فرشألا ناطلسلا دصقي - رمع اندلوو « ةبيبشلا

 رك ذيو .(« ةدمعلا » هامس اباتك هيف ديؤملا ناطلسلل نأ انب ّرمو . « هلثم دحأل سيل هيف



 هو

 وبأ ميكحلا همسا « ايزاريش ابيبط رشع ىداحلا نرقلا ىف نملا ا ا ا حامل
 فرو اهمها نم ةفئاط هل ركذيو نيسحلا

 نع أرقنو « موجنلاو ةئيهلاو ةسدنهلاو تايضايرلاو بطلاب حضاو ماها ًاماد اناقليو
 نأ نم نييمرضحلا ءارعشلا خيرات ىف هؤرقن ام كلذ نم « كانهو انه ةرثانتم اراخا قلذ

 لع ىف ةيناثلاو بطلا ى اماادخإ نيتزوجرأ فنص 970 ةنس قوتملا رمع را
 ربجلا ملع ىف ةلاسر فنص 9175 ةنس قوتملا ةمرخم اب رمع نب هللا دبع خيشلا ناو باسحلا
 لدي امجو . ةئيدملاو ةكم ىفو نيرحبلاو ناع ىف ةعزنلا هذه ممعن نأ عيطتسنو . ةلباقملاو
 عم باتك ىف دهن اننأ لئاوألا مولع ىلع عالطالا ىلع ةيبرعلا ةريزجملا ىف نيفقتثما ةبغر ىلع
 أرقو ةيضايرلا مولعلاب ىبع ةرصبلا الرز نعمل باهولا دبع نب دمحم ةريس ىف باهشلا

 0 ةيقارشإلا ةكحلا أرق اك « ةئيحلا ىف ىطسجملا باتكو ةسدنملا ىف سديلقأ بتك
 . هسرد ةرورضب ناكم لك ىف ءاملعلا عانتقال « ةريزجلا ءاحنأ لك ىف سردي لظ قطنملا

 مهأ نمو « ةيفارغجلا ملع ىلإ ةفسلفلاو كالتلاو هيلطلاوب ةنيدعملاو :تاارض اهرلا .كلرانو
 لوأ عم ىوتملا ىفادمحلا دمحأ نب نسحلل برعلا ةريزج ةفص باتك ةيفارغجلا تافنصملا
 نك ماير خاز وهو تاقيلعتلاورداونلا باتك رجلا ىلع ىبألو ءًفآرماك ءرصعلا اذه
 ظ فورعمو « ةيرحبلا تالحرلاب مهتيانع نكامألاب ةريزجلا لهأ ةيانع نم مهأو « ةريزجلا
 ًانفس تنبو وح نم تاطيخاو رابلا ١ تقرتخا ابروأو ايساو ايقيرفأ ىف ةميدقلا مألا نأ
 نويت اودع مهتلود برعلا ًأشنأ اذإ ىّتح « وزغلل اهشويج ضعبو اهتراجت اهيف تلمح
 ايقيرفإ ءطاوش ىلإ ىدنحلا طيحملا اومحتقا اك « رمحألا رحبلا وأ مّرأملا رحبو طسوتملا رحبلا
 نأ ىف ًاببس ىرجهللا لوألا نرقلا رخاوأ ىف هل مهماحتقا ناكو . ًاقرش دنهلا ىلإو ًابرغ ةيقرشلا

 اولزنو ىداحلا طيحملا اومحتقا دقل لب « ايسنودنإو ةيقرشلا دنلا رزج ىلإ مهتراجن لغلغتت
 ةنس ىف اهب ماق هل ةلحر ةباتكب ناولس ىمسملا مه راجت دحأ رهتشاو + نيصلا ىطاوش ىلع

 ًائداب راحب نم هضاخو هبكر اع اهيف ثدحت دقو « نيصلا رايد اميم اميم ةرصبلا نم ةرجهلل ١7

 . ةيرحبلا مهمتالحر نوفصي ناملس دعب ةلاحر ىلاوتو . ىبرعلا جيلخلاب

 )١( ةيرحبلا ةحالملا ملع

 هل و لوادج مضت رتافد ةباتكب نونعي ةيبرعلا دالبلاب ةلصتملا راحبلا ىف نفسلا ةنبابر ناك

 نبدلا باهش قدام ىف نارق عجارو . ةرهاقلاب (ولجنألا 2ىرهملا ناملسو دجام نبا ىو ملعلا اذه ىف رظنا )١(

 ةيهالسإلا فراعملا ةرئاد ى ىرهملاو دجام نب دمجأ" ولضف جروجل ىدنهلا طيحملا ىف ةحالملاو برعلا باتك

 - اجام نب دمحألراحبلا ةفرعم ىفراهزأ ةثالث باتتكو ةبتكم رشن) ركب بوقعي ديسلا روتكدلا ةمجرت ىفاروح
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 ىدنهلا طيحملا ىف رزجلاو باعشلاو ئطاوشلاو حايرلاو ضرعلا طوطخ نع تامولعمو ةيكلف
 برعلا دنع ةحالملا ملع ءوشن ىف ًارشابم ًاببس ناك ام « ىداحلا طا نا ضاعف

 ىبونتجو ىبرعلا جيلخلا ناكس ةحالملا هذه ىف كرتشي ناكو . نينسلا رم ىلع هراهدزاو

 . نوريثك ةنبابر مهنم اهب ضبهنو « ةيبرعلا ةريزجلا
 ةنس ىلاوح ناع ىف دولوملا دجام نب دمحأ نيدلا باهش ةيبرعلا ةريزجلا ةنبابر رهشأو

 1917١- ١97 ةنس سيراب ىف نارق ليبريج قرشتسملا هل رشن دقو « ةرجهلل م٠8

 م4هو 88 ىتنس نيب ًاماع نيثالث وحن ىف اهأشنأ ةيرعشلاو ةيزثنلا هلاعأ نم ةريبك ةعومجم

 باهش مسا تحن ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ىف هرشن لاعألا كلتل فيرط ليلحت نارُقلو

 زيجارا ثالث 1981 ةنس وكسوم ىف ىكسفوموش رودويت ىسورلا قرشتسملا رشنو . نيدلا

 ريجارألا هذهيب ,ىسرم رينم دمحم روتكدلا ىنعو « تاقيلعتو ةسارد عم دجام نب كييحأل

 تاقيلعت 3 لقنو (« راحبلا ةفرعم ىف راهزأ ثاللث » : ناونعب ةرهاقلا ىف اهرشنو ثاالثلا

 ةعوبطملا اهوصأ ىلإ ةيبرعلا رداصملا نع ةمجرتملا تاسابتقالا درو « ىكذفوموش رودويت

 هلك كلذ ىف لذبو دجام نبا دنع ةيرحبلا تاحلطصملا نم ةفئاط جرشو ةليرطخاو

 . ًادومحم 0

 ددع غلبي سيراب ىف ةطوطخم نع اهرشن امنا دجام نبال نارق اهرشن ىلا لامعألاو

 راحبلا ملع كوبا لوانتت « نيرشعلا وحن غلبت اثانطقو ةوعارأ اههو ءةقرو ١ اهقاروأ

 لوانتت © برعلا جيلخو ندع جيلخو رمحألا رحبلاو ىدنهلا طيحملا ىف ةحالملاو كلفلاو

 دنع ةيرحبلا ةحالملا ,لع روصت ةيميلعت راعشأ اهعيمجو . باعشلاو جوربلاو موجنلا

 دئاوفلا » : سيفنلا دجام نبا باتك ةيسيرابلا ةطوطخملا ىف راعشألا هذه بناحجيو . برعلا

 , ًالصف رشع ىنلا ىف وهو « ةرجهلل 896 ةنس هفلأ ( دعاوقلاو رحبلا ماع كونا ف

 ةربالاو ةحالملل ةيروطسألا لوصألا نع هنم ىلوألا تاحفصلا ىف دجام نبا ثدحتيو

 ( ةنبابرلا نم ةثالثب ديشيو هلبق ةحالملا ىف تاباتكلل ضرعيو . باالرطسالاو ةلصوبلاو

 هبتك رتفد ىلع كلذ ىف ًادمتعم . نالهك نب ثيلو ناذاش نب دمحمو نابأ نب لهس مه

 سيلو « ةيرجهلا ةنسلا دصقي هنأ نظلا بلغأو ه١٠8 ةنس هخيرات نابأ نب لهسل ديفح

 عمجم ةلحب ىف قريصلا نسح ذاتسألل ًالاقمؤ اهدعب امو دمحم روتكدلا قيلعتو ةمجرت ىكسفوموشرودويت قيقحت -

 ناونعب نيرشعلاو عبارلا ددعلا ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا رونأ روتكدلل برعلا دنع راحبلا مولعو ةحالملاو ىسرم رينم

 . «ةيرحبلا مهتاخالطصاو برعلا راحبلا ءاملع ١ بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ىبطولا سلجم ا رشن) ميلعلا دبع

 ها” ص لييمودلأل برعلا دنع رملعلا رظناو (تيوكلاب
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 يورو كح نبا نيب ةينمزلا ةدملل نييعت خيراتلا اذه نأ نم نيثحابلا ضعب هيلإ بهذام حيحصب
 -هيأر ىف - ةثالثلا ةنبابرلا ءالؤه نأكو ةرجهلل "١1ه ةنس- نظي ايك-اهيتكهنأو ةخسنلا بتاك
 مهنأ نظنو هدعبتسنام وهو « ىرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف نوشيعي اوناك
 لمحي ناك رتفدلا نأ دجام نبا ركذيو . سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف اوشاع
 ] 9 نيحالم ةملكل قيقدلا .ىنعملاب نيحالم اونوكي مل مهنإ لوقيو ةثالثلا ةنبابرلا تامولعم

 وناك نيذلا نيحالملا نم ةفئاط رك لو ار 5 زواجنت م ةيرحبلا مهفراعم

 « هل ةقباسلا بتكلاك ايرظن ًاباتك سيل هباتك نأ دكؤيو . مهران مهركو يررماعب

 نينار اناك دقف 2 هدجو هبا حا راوأ ج41 لوقيو « رحبلاب سانلا ملعأ باتك وهف

 ًايداه ادكزمو الملد دعت عب فلأ ىف ةيرح ةروجترا ةنرل ناك هنأ ركذيو « نيريبك

 هدج نع نابأ نب لهس ديفح هبتك ام ةيمهأ نم للق هنأ عمو . . رهجحألا ردتلا قى ةحالملل

 عبار وأ ثويللا عبار هسفن ىمسيو « ثوبللا مهيمسي ةحمالملا ىف فراعم نم هيبحاصو

 ميساقت قباطت ىبلا موجنلاو نيرشعلاو ةيناعلا رمقلا لزانم باتكلا ىف ركذيو . ةثالثلا
 ددعب ةصاخلا ضرعلا طوطخو ىدنهلا طيحملا ىف ةيرحبلا قرطلاو نيثالثلاو نينثالا ةلصوبلا
 ةيبرغلا لحاوسلا .فراشم ىلع ةلادلا تامالعلاو ىداحلاو ىدنهلا : نيطيحملا ىف ىناوملا نم

 رمحألا رحبلاو تالحرلل ةيتاوملا ةيمسوملا حايرلاو ىبرعلا جيلذلاو ىدنهلا طيحنا رئازجو دنهلل
 كلذ لكل هفصو نإ ناّرُق لوقيو . هراوغأو هحايرو ةيناجرملا هباعشو هناطشو هيسارمو

 ةيداحلا دعنا تاناببلاو تاداشرالا 8 رخآ بتاكل ضفصو ىأ هينادي ال لب هقوفي ال

 هعم نوكت نأ دبال نابر لكف . طئارخلا ضعبب بحصي ناك هلك اذهو . ةيعارشلا نفسلل
 ( دّلُب دجام نبا دنع اهمساو ) هايلا قمع سايقل لابحو تابالرطساو ةلصوبو ةطيرخ

 ] . ىبطقلا مجنلاو سمشلا عافترا ةفرعمل لوازمو
 مخي نأ كشو ىلع وهو ةيرحبلا نحل يبرعلا , ملاعلا اذه علاط ءوس نمو

 ىدوكساف ايقيرفا قرشب ( ىدنلام » ىف هيلع فرعت نأ افنو اماغ.قعس غلب دقو هتايح

 وه لهجي ناك ذإ « رحبلا قيرط نع دنهلا ىلإ لوصولا نم سئي دق ناكو « ىلاغتربلا اماج
 ىدنهلا طيحملا ف تجرخ الك مهنفس تناكو « اهيلإ ىرحبلا قيرطلا نويلاغتربلا هتنبابرو
 0 دجام نبا ىرن نأ بجععنو . دحأ اهنم جني ملو تمطحت دنهلا وحن تهجتاو

 ةادآ - هتلفغل - نوكي كلذبو . دنهحلا ىف اتكلك ىلإ ةرجهلل 405 ةنس ى قيرطلا هيدهي

 ايقيرفا طا نم « ىدنلوهلاو ىسنرفلاو ىزيلجنإلا 2 الوأ ىلاغتربلا ؛ ضيغبلا راعتسالل

 .ارارم كلذ رّوّصو « هلعف ءوسب رعش ام ناعرسو . نيصلا رحبو ةيقرشلا دنهلا رزج ىلإ قرشلا



17 

 ثالث ا! نم ىلوألا ةزوجرألا ُْق نييلاغتربلا ةباكضاو اماج ىدوكساق نع ةرارمو , أ َْق

 : ( راحبلا ةفرعم ُْق راهزأ

 ناس ج هج

 هدئاز تسو ةيأعست 2 ماعل هدئافلا ىذ ذخح ةتوكيلاكل اجو

 ماها قو بفوخ ىف ,سانلاو مالسإلا ضغبم  اهيف راسو

 اونكر ٌرْماوَُسللو اوبَحاصو اونكس مث 2 تويبلا اَوُرَتشاو

 ليئارسإ ونب هدبعو لجعلا عنص ىذلا ىرماسلا ىلإ ةبسن نييلاغتربلا رماوسلاب ديري وهو
 رصق فرع امنأكو . دنلا ف توكيلاكر غث ماكح مهّبحاص كلذ عمو « رافك مهنأ ديري

 نأ ىلع لدي امم دئاصقلاو زيجارألا نم رثكأ هنأ عمو . ناوألا تاوف دعب هلمع ةعانشو هرظن

 . انايحا هدنع نزولا لتحي اضايف ناك هدنع ةيرعاشلا عبن

 ةرهم نم ىرهملا دمحا نب ناملس وه هيحالمو رحبلا ةندس نم نابر دجام نبا فلخو

 هلو « ىرجهلا رشاعلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف شاع « ناعو تومرضح نيب رْحّشلا ىف
 لاوحأل اهنايب ىف لمشأو ىفوأ اهلعل لب « دجام نبا بتك نع ةيمهأ لقت ال بتك ةحالملا ىف

 ( لوحفلا ةفحت » هبتك نمو « نيصلا رحب ىّبح ىداحلاو ىدنهلا نيطيحملا ىف ةحالملا

 (رخازلا رحبلا ملع ىف رخافلا جيلا ١و( 06 مولعلا طبض ىف ةيرهملا ةدمعلا »و
 ناهلس لامعأ نارق سرد دقو «رشاعلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىلإ عجري امس ايف انو

 . ةفاون ةسارد ةيرهتلا ىرهملا

 . دقنلاو ةغالبلاو وحنلاو ةغللا مولع

 ىوحنلاو ىوغللا ثارتلا ىف ةكرتشم تناك ةيبرعلا دالبلا لك نإ انلق اذإ غلابنالا
 ] ةلجو الإ ةيرعلا جانا نما اني و مهم تناك رهط نكي ) تيعحا يفدفتاو ياللاو ْ

 نع بتكلا لقنو تالصاوملا ةعرس عم مويلا اننأ بجعنو « ىرخألا تائيبلا ىلإ لقن دق

 ةعرس ىف انفالسأ غلبم غلبن ال « تارايطلا قيرط نع لب « تارايسلاو رخاوبلا قيرط

 .ةينيدلا تاساردلا نم |مهيلإ امو ثيدحلاو هقفلا تالاحم ىف ال « بتكلا ىف مهنيب لصاوتلا

 تالحرلا كلذ ىلع تدعاسو . ةيوغل ريغو ةيوغل تالاجملا عيمج ىف انضيأ :لب يسيح

 عطتسي م مللو © اباتك دقتفا ادا ءاملعلا صعب ناكو « ءاملعلا ءامتلاو ةرايزلاو جحلل ةيونسلا



 سا

 نم ضعب هنع هربخيل « جحلا ىف هيلع ءادنلا ىلإ ال نادلبلا ىف هفاوطت مغر هيلع لوصحلا

 ىف ملاعلا ناكو . دنحلا ىتح ايسآ طساوأو سلدنألا نيب ةرئانتملا تابتكملا نم ةبتكم ىف هآر

 قليل هتلحر ىف دعبأو ابرغو اقرش لحر اذإ الإ لمتكي ال هيف هملع نأ ىري نفوأ ملع ىأ
 ءانثأ ىف اولقنو . هيف قمعتلا ديري ىذلا نفلا وأ ملعلاب ةصاخلا ثارتلا بتك أرقيو ءاملعلا

 اهردص دلب لك ىف تابتكملا تحتفو « مهورصاعمو فالسألا هبتكام مهئادلب ىلإ كلذ
 . ءازجلا ريخ اهلَمَح ىزجتو بتكلا لبقتستل

 هيف انيمسو ةيبرعلا نادلبلا نم دلب ىأب ملع ىف طاشنلا نع انثدحت اذا اننأ كلذ ىنعمو

 « مهئامسأ نم ادج ربكأ ىهو « ةريبكلا ةيملعلا ةكرحلل ازومر مهذختن امنإ ءاملع ضعب

 لك ىف ُبَّصُت هتافنصمو هبتك تناكذإ « هعيمج ىبرعلا ملاعلا ىف ىملعلا طاشنلا ىنعت اهنأل
 اهيلإ نوفيضي دقو . بالطلل اهنومدقي نوفلتخم نوسردمو ءاملع اهيلع ماقو « ةيبرعلا نادلبلا

 ماع مهيلع دفي نأ هتذتاسأو ملعلا باالطل ًادبع نوكي ناكو ةديدج تافنصم ملع لك ف

 دلب ىف هلوزن درجمب ناكف « هقبست هتافنصمو هبتكب مهتفرعم تناك ذإ « ةيبرعلا دالبلا نم

 . هملع نم نوديفي بالطلا هلوح قلحتيو ارضاحم ويلا ىف لوحتي
 رودت « ةيومدلا ةرودلاب نوكت ام هبشأ « ةيملع ةرود ةيبرعلا دالبلا نيب نذإ كانه تناك

 ةيبرعلا ةريزجلا تناكو . مهسفنأ ءالعلا روديو «رخآ ىلإ دلب نم تافلؤملاو بتكلا ايف

 نا لع وعلا ملعتب ىعت تيدا ىّتلا اهارقب دجن اهيف لخدت « ةرودلا هذه قى لخدت

 اناكف ةكمو زاجحلا امأ . هدعب امو ىرجهملا عباسلا نرقلا ىف بارعإلا تداكوأ ترجم

 أهم نوضبني نوسردم امناد امل دجوي ناكو « وحنلاب ناينعي اناك اك « ميدق نم ةغللاب ناينعي

 هللا دبع مهنيب نم ركذن نأ ىنكيو « ةيبرعلا ءاللع رابك نم ةنيدملاو ةكم لزني ناك نم ىوس
 ويس تاك نسيردتل هلامحاب دعا ققويفالا# هيي ةكع ,قوتللا يتلدنألا "9 هلل عا

 هنطوم نم ةكم ىلإ هتيبش ىف لحرب ©) ىرشخمزلا لعج ام « ىكملا مرحلا ىف بالطلا ىلع
 « هبتك نم اريثك اهيف فلأ ةليوط ةدم - هرودب - ةكمب رواج دقو « هنع هذخأايل مزراوخ
 اهنم « ىبرعلا ملاعلا ىف اهترهش تود تافلؤف !هيف فلأو وحنلاو ةغللا ىف ىرابيال ناكو
 اريثك اهيف لخدأو « لوألا فرحلا بسحب هداوم بتر ىذلا ةغالبلا ساسأ روهشملا همجعم

 لصفلا ى هتمجرت رداصم ةيقب رظناو 158 / ه ( تورببب نيثلا دقعلاو 816 /؟ رابألا نبال ةلكتلا ىف هرظنا 0

 . ناريإب صاخلا مسقلا نم ىفاثلا 20.8180/8/4 نايح ىبأل طيحملا رحبلاو ةاعولا ةيغبو 8

 رداص راذ ةعبط ) ناكلخ نبا ىرشخمزلا ىف عجار 2(
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 نرقيف «زاحملا نمو » : ةداملا ماتخ ىف لوقي نأ بلغيو « ةيبدألا تيل اساالاو ةهاوشلا قف
 عاقل وكب اك فرت كيلا هنيرك ىف تفلاور رة فنقنلل | هيبلاسألا ىلإ واحلا ببلاشالا
 نآرقلا ريسفت ف فنصو « ةبيرغلا ظافلألا ضعب ىلع ةيوتحملا ثيداحألل فيرط مجعم وهو
 هيوبيس تايبأل حرش ةيوغللا هثوحب نمو . نيقفاخلا المت هترهشو « فاشكلا » هظافلأو ميركلا
 « لصفملا هباتك ةيوحنلا هثوحب نمو . ضورعلا ف ساطسقلاو برعلا لاثمأ ىف ىصقتسملاو
 هب دارأو كرتشملل مسقو فورحلل مسقو لاعفألل مسقو ءاسالل مسق : ةعبرأ ماسقأ ىف هلعج
 . روهشم باتكلا اذه ىلع لوطم حرش شيعي نبالو ؛« لالعالاو لادبالاو ىقولاو ةلامإلا

 ىوغللا ىوحنلا ملاعلا اذه نأ ىف بير الو . جذوفلا هاهم باتكوحنلا ىف هبناجي ىرشخمزللو
 نيريثك نأ دب الو ريسفتلاو وحنلاو ةغللا نونف ىف ةكرابم ةيملع ةكرح ةكم ىف ثعب مظعل
 اعامس اهتياورب تازاجالا هنع اولمحيلو « هتافنصم هنع اوقلتيل ةكم ىف هيلإ لاحرلا اودش

 قوتملا دمحم نب'”نسحلا ىناغصلا نييوغللا رابك نم نينس اهب رواجو ةكمب لزَن نمو . ءاقلإو
 دلو دقف « ىمالسالاو ىبرعلا نيملاعلا ىف ةفاقثلا ةدحو نم هانلق ام صقت هتايحو 56٠ ةنس

 دالب نم ةروك ناغص ملقإ ىف أشنو . دنهلا ف باجْنب ملقإ ةمصاعر روخلالاي عملا نس

 ى نوثبنم ةعيرشلاو ةيبرعلا وملعمو خويشلاف ؛ دنهلا ىف هل نيخيش هومجرتم ركذيو « دغسلا
  ةكم لخدو دادغب ىلإ ملعلا بلط ىف لحرو . هرايد دعبأ فق ىتح ٠ ىمالسإلا حلاعلا ءاحنأ

 « هنطوم ريغو هنطوم ىف خويشلا نم مهيقل نمب عاطتساو « نعلا لخدو « نيتنس اهب رواجو
 هلعج امم « ةيبرعلا ةغللا ةمنأ نم امامإ حبصي نأ « ثارتلا بتك نم أرق امب كلذ نم مهأو
 ى بتكلاو مجاعملا عضوب ىو كف. ىف ةنساختو دب لون: ناكم لك نق تالللا الكوم

 نيب هيف عمج هنإ هتمدقم ىف لوقيو ًادلحم رشع ىنثا ىف نيرحبلا عمجم :اينقأ تيوب ةاققللا

 ف لصفي ةداعو . « ةلصلاو ليذلاو ةلمحتلا ١> هل مجعمو ىرهوجلل حاحصلا مجعم
 نم هلقني ال ص فرح عضوب همجعم نم هلقني امو حاحملا نم هلقني ام نيب نيرحبلا عمجم
 رشنو .ةلصلاو ليذلا نم هلقني امل ءاحلا فرحو ةلمكتلا نم هلقني ان>ءاتلا فرحو حاحصلا
 هنمض دقو « تادلحم ةتس ىف روك ذملا «ةلصلاو ليذلاو ةلكتلاو مجعم ةيبرعلا ىغللا عمجم

 هلو . ٍماهوأو طالغأ نم هيف عقو امو ةغللا داوم ضعب نم هحاحص ىف ىرهوجلا تاف ام

 اهيلع صن ىلا ةغللا بئارغ هيف ىور ةغللا ىف رداونلا هامس باتكو « دادضألا ىف باتك

 نأ هرمع نم ةريمخأب لواحو . ةطوطخم هنم ةيرصملا بتكلا راد قو « نومدقألا ةغللا ءاملع

 . 75/1 ىدرب ىرغت نبال ةيضملا رهاوجلاو ١75/14 نيقلا دقعلا ىف هرظنا(١)
 ] ةرهازلا موجنلاو 59٠/5 بهذلا تارذشو ١/01



 م

 كش الو . همامتا لبق هتلجاع ةينملا نأ ريغ « رخازلا بابعلا اغا 6 عما ةغللا ىق فلؤي

 : ىبرع دلب ىف الو ةريزجلا ىف أشني مل وهو « ًاريبك ايوغل ًالاع روصي ريزغلا جاتنإلا اذه نأ ىف
 « روصعلا رم ىلع ةيبرعلا ىف ذاذفألا نم حبصي نأ عاطتسا م ل

 ملاعلاو ىبرعلا ملاعلا ىف ناكم لكب ىتلم ناك ىبرعلا ملعلا نأ نم هلوقن ام لع دهاش وهو

 دمحم نب دنحأ ىطعملا )2١ دبع نبا ةيبرعلا ويش رابك نم ةكمب لزن نمتو . ريكلا ىمالسألا

 ىلع ةيبرعلا ىف ذملتت ىرصم ىبرغم وهو 8 ةنس اهب ىوتملا زاجحلا ىوحنب بقلملا
 « فورعملا ىوحننلا كلام نبال ليهستلا باتك هيلع أرق « روهشملا اهملاع ىطانرغلا نايح ىلأ

 نمو . ضورعلاو ةيبرعلاب لاغتشالاو سيردتلل اهيف بصتتاو اهب ىفوت نأ ىلإ ةكمب رواج من
 باتك ىلإ عجري نمو .8817/ ةنس ىفوتملا ىكملا ىناجرملا ركب ىبأ نب ")7 دمحم هدعب ةاحنلا
 نأ ىف بيرالو . ةيبرعلا ةمأ نم هنأب رعاش ريغ بقلي موصعم نبا دجي رصعلا ةفالس

 00 اا « هتياه ىبحو ىنامعلا رصعلا ىف ةطشن تلظ اهسارد

 قا كحق ىرقو ةشنملاو ةكم

 ةيَس ق حتتفي وهو ع ةيوحنلاو ةيوغللا تاساردلا ىف رصعلا اذه لاوط نعلا طشنتو

 لوقي,هبفو .رم امف روكذملا 7 نا ةزينملا وها : مهم ىبي ىوغل ملاع ةافوب ة هولا ووك

 1 ( اهمايأو برعلا كاعشاو ةيبرعلا ةغللاب ءاملعلا نويع نيا وه» ةاورلا هابنإ ىف ىطفقلا

 عبط « نيلوألا نيينملا رابخأو نييريمحلا كولملا ريس ىف وهو ليلكالا هباتكب انهون نأ قبسو
 هتليبق نادمه باسنا ىف وهو رشاعلا ءزحلا كلذكو « نماثلاو ىناثلاو لوالا : ءازجالا هنم

 همارحو هلالحو ديصلا هقف ىف بوسعيلا» ىمسي باتك هلو . ةريثك راعشأ هبو اهرابخأو

 : نويداتملل :ديقمو ادهن نيس هن مع طفقلا كزَقب (راعشأ نم هيف ءاج امو هتيفيكو

 ةديضقلا هلو. رعتخلاو ةخللا قف اريك رادقنم ان وهو: يرعلا ةزورزح فيض ةزاقك ركذ انيرادو

 . ىرابنألا نبا بتاكي ناكو . ةرهاقلاب ةحورشم تعبط ءرضم ىلع نعلاب اهيفرختفا ةغمادلا
 نبا فورعملا ىوحنلا ملاعلا لحر هلجأ نمو « هلضفب نوفرتعيو دادغب ىبوغل نم هريغو

 اهطاشن ىف نعلا ىضمتو . اديحم ارعاش ناك ذإ « هحجيرختو هناويد عمجي ىنعو نعلا ىلإ هيولاخ
 ناك ذإ ةدعصو ندعو ءاعنصو ديبز ىف انب ترم ىتلا لودلا ةنمزأ لاوط ىوحنلاو ىوغللا

 اناقليو « مهريغو ةيبرعلا ءاملع : مهلوح نمو مهتارامإب ءاملعلا عمج ىف نوسفانتي اهو ارهأ

 ١ص ءامكحلا رابخأو نك ةاورلا هابنا (" ) ةنماكلا رودلاو ١69/7 نيقلا دقعلا ىف هرظنا )١(

 . ”"م تانحلا| تاضورو 1 ءايدألا مجعمو 1 . اماما ١/ رجح نبال

 . 4794/١ نيا دقعلا (؟)
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 مولعل هقذح نع انثدحت نأ قبس ىذلا ةيطع نب ديز حاجن نب شايج طالببديبز ىف مهنم
 ىوغللا ىوحنلا ىعبرلا ميهاربإ نب 27 ليعامسإ نييحيلصلا طالب ىف هرصاعي ناكو « لئاوألا
 بيرغ ىف ةديصق هلو « نييحيلصلا ءارمألا دالوأل ابدؤم ناكو « ءاعنص لها نم « رعاشلا

 اهامسو دمحأ نب ليلخلا ىلإ بوسنملا نيعلا مجعم بيترت ىلع اهبيترت لعج ةغللا
 ةاحن نمو . راعشألاو رابخألا نم فئارطو رداون هنمض ار ال لعجو ( دباوألا دْيق »

 ناعرسو « حاتفملا هامس رصتخم وحنلا ىف هلو ه7 ةنس ىوتملا ىعفايلا ركب وبأ ىضاقلا نما

 اهمهأ « ةفلتخم بتك ةغللا ىف هلو 58٠١ ةنس قوتملا ديعس نب 29 ناوشن نعلا بجنت ام

 فورح ىلع هبتر « تادلجم ةينامث ىف «مولكلا نم برعلا مالك ءافشو مولعلا 22 سمشو
 ساسأ همجعم ىف ىرشخمزلا كلذ ىف اعباتم اهرخاوأ ال تالكلا لئاوأ بسحب مجعملا

 فرح وأ هيف باب لك مسقو ظ تباكرذلاو طقنلاب طبضلا ةقد ىلع هيف صرحو , ةغالبلا

 مل ىلاا ةينعلا تاملكلا نم اديك قدرك ةينناب نعول كامفذلا نيقور هامل اق نيمسفق

 رعشلاو ىوبنلا ثيدحلاو ميركلا نارقلا دهاوش نم هيف رثكأو « هلبق مجاعملا اهلجست

 هل نإ ىطفقلا لوقيو 54٠ ةنس ىفوتملا دابع ىلأ نب (49 نسحلا هرصاعي ناكو .لاثمألاو

 مامإ ١ : هنع ةيغبلا ىف ىطويسلا لوقيو « نوئدتبملا هؤرقي نعلا ىف ًاروهشم وحنلا ىف ًارصتخم
 ناكو . « ميهاربإ هيخأ نبا ىلإو هيلإ وحنلا ملع ىف ةلحرلا تناك نما رطق ىف ةاحنلا
 هامس وحنلا ىف فنصم هلو ه9 ةنس قوتملا ىوحنلا ىنعلا ناملس نب (0 ىلع امهرصاعي

 . ريسكتلا عومج اهيف رصحب ًاتايبأ توقاي هل ىورو « نيدلحم ىف لكشملا فشك

 مهودصقف ءاملعلل ءاطعلانولزجب اوناكو « ةعساو ةضمم ةيبرعلا مولعب ةيلوسرلا ةلودلا ضبنتو

 دفو ديبزب 17 ةنس ىوتملا بوقعي نب دمحم نيدلا دحم 7 ىدابازوريفلا نأ انبرمو جف لكن م

 نم ةكمب رواج هيلع دفي نأ لبق ناكو . ًاميظع ًامارك| همركاف « فرشألا ناطلسلا ىلع

 ةسردم 86٠١7 ةنس ىف اهلعجو « اهيلإ داع ام ًاريثك راد اهيف هل ناكو له ةنس ىلإ ا//١ ةنس

 هقفو كلام هقفو ثيدحلا ىف : نيسردم ةثالثو ةبلط اهب ررقو فرشألا كلملا مساب

 ىضاق ةفيظو هالو دق فرشألا ناكو « ةكمب ررق ام اهب ررقو رول ةنيدملا رازو ٠ ياك

 . 7847/17 ءابدألا مجعم ىف هعجار (ه) . ثلاثلا لصفلاب هتمجرت ىف هرداصم را

 قو 4/٠١ ىواخسلل عماللا ءوضلا ىف هعجار (4) . ةرهاقلاب عبط مث ليرب ىف هنم لوألا ءزجلا عبط (8)

 ىناعنلل رطاعلا ضورلاو ةاعولا ةيغبو 547/١ نقلا دقعلا ةاورلا هابنإو 0/8 ءابدألا مجعم ى هرظنا (54)

 قئاقشلاو 18٠١/1١ ىناكوشلل علاطلا ردبلاو 584/9 قف رظناو 757 تانجلا تاضورو ةاعولا ةيغب و 04/

 07/١. ناكلخ نبا شماه ىلع ةيناعنلا وحنلا ىف هلو 154/١ ءابدألا مجعم هركذ ىتآلا هيخأ نبا
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 نأ ىلإ رصانلا ناطلسلا هنبا دهعو هدهع ىف ةنس نيرشع نم رثكأ اهيلي لظو « نملاب ةاضقلا
 نه.اهبلا .نضرف ناك الل :4 رعت هذه ماقأو « ديبزب هتماقإ رثكأ تناكو . ةافولا هتكردأ

 ةحنملا انب ترمو « هقفلا ىفو ثيدحلا ىف ةريثك تافنصم هلو . نيتدلبلا سرادمب سيردتلا
 باتكوحنلا ىف هلو « داعسالا هباتك هقفلا ىف فلأ نيح فرشألا ناطلسلا هيلإ اهادهأ ىتلا

 : هروغ ربسي ال رحب اهيف ناكف ةغللا امأ . «بارعإلا ماع ىف بابلألا ىوذ دوصقمو هامس
 . «فولا ىلإ نامسا هل امف فولسملا ضورلا » : هامس فدارتلا قف فنصم اهيف هتافنصم نمو
 دقو (زيزعلا باتكلا فالى ةيقلا ضو لا فاض هاج مكحلا ركذلا بيرغ ىف تناتك هلو
 سيفتلا همجعم هلاعا عورأ ل نمو . تادلحم ةدع ى ةيمالسإلا نوئشلل ىلعألا سلخملا هعبط

 هعمجل ةميدقلا مجاعملا عورأ هنا انلق اذإ ولغن الو ؛ دس هفلأ ىذلا « طيحملا سوماقلا»

 كيلإ ليخ هنم ةدام تأرق ااك نكلو « طقف تادلجم ةعبرأ ىف وه ذإ راصتخالاو ةقدلا نيب .

 رهو حاحصلا ةقيرط .ااوه بيترت ف عبتا لقو + اريضف ان هيفي ام ىلا اقوضنوأ

 ساسأ ىف ىرشخمزلا عنص امك لوألا فرحلا بسح ال ريخألا فرحلا بسح داوملا بترف
 تادايز هلخدت ذإ لوألا فرحلا فالخي ريغتي ال ةداملا ىف ريخالا فرحلا نال « ةغالبلا

 ىلإ أطخ قبس ام وأ داوملا ضعب نم هتاف ام نايبب هدقن ءامدقلا ضعب لواحو . ةفلتخم
 , سوماقلا ىلع سوساحلا هباتك ىف قايدشلا سراف دمحأ كلذب ضب نم رخآ ناكو « همهو

 مالعأو عضاوملا نم ريثك ءامسأ هنمض دقو ؛ ىدابازوريفلل ةرخفم قحب مجعملاف كلذ عمو
 7 باتك اهيف جرحيو عمجم ناب ةريدخ ىو + ةبوعملا ةيمجعألا تالكلا نم ريثكو صاخشألا

 ىديبزلا "'' ىضترم ديسلا وه هل لوطم حرش عنصب ىنمي هدهعت مجعملا ةسافنلو « لفتسم
 / ه 1151/ ةنس ذنم ًانطومو هل ًارجاهم ةرهاقلا ذْخَتا دقو م 10/4٠ /ه ١٠١8 ةنس ىفوتملا

 وهو «سوماقلا رهاوج حرش ىف سورعلا جات هامم ىذلا حرشلا اذه فلأ اهيفو م 08
 ناسلب انيعتسم ةيوغللا ةداملا ىف سوماقلا صقاون ىالتيو . تادلحم ةرشع ىق عوبطم

 مالعألاو عضاوملا نع ثيدحلا ىف عسوتيو « ةلوطملا مجاعملا نم هريغو روظنم نبال برعلا
  ةيعرشلا لا ماكل ضعب نم هضرعي ام عم « ةيخيرات ةيفارغج فراعم ةرئاد حبصي ثيحب
 .:ةعلعلا كئاؤقلاو

 |مفو ةدعص قف نيديزلا ةمامإ ندفع عستت تناك نعلا ى ةيبرعلا مولعب ةضهنلا هذهو

 نييرهاطلا دهع دعب نملا مهل تناد اذإ ىتح ديبزو ءاعنص لثم نادلبلا نم انايحأ مهعبتي

 . 81/8 (ةيفلسلا ةبتكملا 15/5 قربجلاو 142/١ ىناتكلا سرهف ىف هرظنا (1)
 عبط ) ةرابزل فرعلا رشنو ٠4/37 ةيقيفوتلا ططخلاو
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 سرادملاب نونعي نميلل مهلالتحا ءانثأ ىف نويناؤعلا ناكو . ناكم لك ىف ةضهنلا هذه اورشن

 اذه تارم نم هسفن ىديبزلاو رامضملا اذه ىف مهنوسفاني نويديزلا ناكو « ةيبرعلا ملعتبو

 . بصخ طاشن نم ذئنيح ةيبرعلا هب ىظحن تناك امل ىوق زمر وهو نعلا ىف رخاتملا رصعلا
 ناعو تومرضح قى اماع ناك لب زاجحلاو نملا ىلع ارصاق طاشنلا اذه نكي و

 ذخأي مث ءراعشألا ضعبو ميركلا نآرقلا ظيفحتب الوأ أدبت ةيانعلا تناكو نيرحبلاو

 مارا نم ةوملاعتت 1 نوديري .م ىلع ا ونيعتسيل ةيوغللا ةولعلا نم رم اطسق 0

 هللانع 0 5 5 .ةيانعلا مذهل 00 هل .اهنولعو ةيعلاب ةءانعلا وف
 هس نوت ري ءامحالا :يطركاو دال ليتم رورو هلم وب و197 يقرا
 فرصو « ماشه نبا فيلأت ىدنلا رطقل ىهكافلا حرش ىلع ةيشاح هلو 5 ه١

 ةغللا ىف ةفلتخم ةيرعش تاموظنمو تافلؤمهلو « ةرهاقلاب عوبطم وهو ةيافكلا فشكب ةيانعلا

 دجن ىبح ةيبرعلا مبلعتل مهسفنأ اودصر نوملعم ةيرقو ةدلب لك ىف ناكو . نيدلاو وحنلاو
 ىف هدجنام كلذ ىلع لديو . نيملعملا ءالؤه نم ولخت نكت ملءارحصلا ىف ةلغوتملا اهارقو

 مزل خيش ىلع ةيبرعلا ملعت هنأ نم « باهولا دبع نب دمحم ةريس ىف باهشلا عملا باتك

 ادع داري ف ةقطستلا ىرقلا فدعا هدر لها 'نيمحا ل ةمضرلا ليغ سي هسوزد

 تدم انآ لوغللا تاساردلا صخب يفرصملا اذه ىف ةيرعلا ةرزجلا طاشن نم ىكيل هنإو

 نافضلا اهنلخ للا مجاعملا ةعومجم تدهأ مث « ديرد نبال ةرهمجلا مجعم ةيبرعلا ىلإ
 |ج اطاشن ناك ىوغللا أآآ ىديبزلل مر جاتو ىدابازوريفلل :٠ ظيحملا *سوماقلاو

 ار

 هجتنت تناكام لك نأ انناهذأ حربي ال نأ ىغبني ناك ةغالبلا ثحابم ىلإ انلقتنا اذإو

 ًاجافن انك كلذلو « ىرخألا تائيبلا لكل ًاعاشم ًاقح حبصي مولعلا نم ملع ىف ةيبرع ةئيب

 كلذ روصي اممو « ةفلتحملا تائيبلا ثحابمب ةرشابم لصتي ةئيب ىف باتكب نيح ىلإ نيح نم

 اييروالق ىلا قللت ع بلاط نأ نيب لطلا ةغالبلا جيت حررت قف ةيدقم ووعجولا ضعي نب
 ' ريكألا هحرش م 178٠١ / ه 51/8 ةنس ىفوتملا ىنارحبلا ميم نب ىلع نب ا"' متيم نيدلا لاك

 عزوو جهنلا ىف نايبلا نع ثدحت هيفو « ناحرش هءارو هل ذإ زيربتب رجحلا ىلع عوبطملا

 مساب هنع ىنارحبلا ناملس باتك مثيم ىف عجار (؟) ةيناملسلا ىضاق لاخلا دمحم ىشوتيبلا باتك هيف رظنا )١(

 . ةيمثيملا ةمجرتلا ىف ةيهبلا ةفالسلا ولحلا حاتفلا دبعل رجه ءارعش باتكو (دادغب عبط)

 .اهدعبامو ١؟7؟ ص
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 ةثلاثلاو « ىناعملا ةساردل ةيناثلاو ظافلألا ةساردل ىلوألا لعج « دعاوق ثالث ىلع هثيدح

 . ةحضاو هل نيقباسلا ثحابمو هئحابم نيب ةلصلاو « ةباطخلا ةيلردل

 زارطلا باتك روصعلا هذه ةيبرعلا ةريزجلا ىف ىغالبلا طاشنلا روصي باتكر يخ لعلو ظ

 ةزمح نب 7 ىبحي ىنلا ىديزلا مامإلل زاجعإلا قئاقح مولعو ةغالبلا رارسأل نمضتنملا
 ةعبرأ ىلع الإ ةغالبلا را ع ىولعلا

 . ىفزاكال | ةيامنو 9 نبال نا نايبلا 6-0 5 هاا تدل لثل" ١ ىف 5-3
 جسما دو هجن حاب جيف لجسم بسب و جيس منهج اا ا ا ل ا ا ليسا

 60000 ب

 اذه. سسا نما 9 0 هيفو , ةغالبلا ا لئالد 3 ة
 نيققحا راع ؛ ريرحنلا ملاعلا خيشلا هنينافآ بترو هدئاوف رهظأو هنيهارب حضوأو هدعاوق مل

 سا امنا « ًافنآ نيروك ذملا هيباتك ىلع علطي مل هنأب حرصي هنأ ريغ « ىناجرجلا رهاقلا دبع

 ةنأ لع لدي ام انارخ نك اكشلا رك دقو , قيغدلللا كاراكت ىلا م تارذل ىلع

 نأ لواح نيح هنأ هباتك فيلأت ىلإ هعفد ىذلا زفاحلا نإ لوقيو ( حاتفملا » هباتك ىلع علطا

 فلؤي نأ هنم اوبلط ةريثك ةيغالب لئاسم هيفو فاشكلاب ىمسملا ىرشخم زلاريسفت هبالط عمأرقي

 فا نيل نك اكملاو قرارت ركفلاو رثالا | رثأو « مهل باجتساف « ًاباتك ةغالبلا ىف مه

 عورفلا هذه نم عرف لك ىمسو ؛ تالمحتو دصاقمو تامدقم ىلع هعزو دقو ؛ باتكلا

 كليو. «قاخاوب فقد اوةحن اعقل وةك و قابلا ملع لوانتي هدنع تامدقملا نفو « انف

 تاالالا ةفرعم نع هبتك امف ريثآلا نباب رثاتيو . نايبلاو ىلاعملا ىملع ةغالبلاو ةحاصفلا ىف
 لاو رشا نضويضتو نا لا كفحو في رصتلاو وحنلاو ةغللاك نايبلا ناقتال ةيرورضلا

 نع ثدحتيو « ةيمازتلالاو ةيعضولا تالالدلا عاونأ نع هبتك ايف ىزارلا رخفلا ىحوتسيو
 ىف ليطيو . ريثألا نبا ىلإ اهدحأ بسنيو ةفلتخم تافيرعت ةقيقحلل ركذيو زاحن او ةقيقحلا

 زاحملا ضرعيو . هقفلا لوصأ ملعب هرثأت انه حضتيو « ةيعرشلاو ةيفرعلا ةقيقحلا نع ثيدحلا
 احا مساب لقعلا زاحنلا ىمسيو هتاقالعو لسرملا وا ىوغللا زاحنلا نع ثدحتيو هتيهامو

 صولخ اهنإ لوقيو ةحاصفلا ىلإ لقتنيو . زاجملا ماكحأ ضعب ىزارلا نع لقنيو كرما
 فور لا دارفأ ق نسحلا هوجو نايب ىف ريثألا نا 5221 ليطيو ديقعتلا نم ظفللا

 لاج نم ىزارلا هركذ امب عافتنالا عم ريثألا نباب ًايدتهم ةغالبلا نع ثدحتيو . .تاللاو
 ىنعم ىف هءارآ ركذيو طوقنم ريغ اهضعبو طوقنم اهضعب وأ ةطوقنم فورحل فصرلا

 عبط ) خيراتو روطت : ةغالبلا : انباتك عجارو ١414 هباتكو مس /؟ ىفاكوشلل علاطلا ردبلا ىف هرظنا )١(
 .#”506 ص (فراعملاراد ةنس تادلحم ةثالث ىف ةيرصملا بتكلا راد هترشن «زارطلا»
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 طلغلا عقاوم نايب ىلإ جرحيو . زاجعإلا وه ةريخألل ىلعألا فرطلا نأو ةغالبلاو ةحاصفلا
 نفلا كرتيو . هيف طلغلاو وحنلا نم وأ هداسفو فيرصتلا نم ءاوس بكرملاو درفملا ظفللا ىف

 نع ثيدحلا ىلإ دوعيو « دصاقملا وهو « باتكلا ىف ىناثلا نفلا ىلإ تامدقملا وهو لوألا

 نم هعاونأو زاجملب ًاثدتبم نايبلا باوبأ ضرعيو « ةيمازتلالا وأ ةيلقعلاو ةيعضولا تالالدلا

 رخفلاو ىنامرلا دنع اهتافيرعتو ةراعتسالا ىف لوقلا لصفيو « ليثقلاو ةيانكلاو ةراعتسالا

 ميركلا نآرقلا نم ةريثك دهاوشب اهل لثمبو غيلبلا هيبشتلا اهيف لخديو « ريثألا نباو ىزارلا
 نب نيدلا ردبو ىزارلا ىده ىلع اهماسقأ نع ثدحتيو « رعشلاو رثنلا صوصنو ثيدحلاو
 لح ىلإ مسقنتف اهئاذ رابتعاب امأ « ةفلتخم تارابتعاب ماسقأ ةدع اهلعجيو . كلام

 ةنسح ىلإ مسقنت اهّكح رابتعابو « ةحشرمو ةدرحم ىلإ مسقنت اتمزال رابتعابو « ةيلايخو

 . لوقعمل لوقعم وا سوس سوسحم ةراعتسا ىلإ مسقنت اهمادختسا رابتعابو « ةحيبفو

 ارثأتم « هيف لوقلا لصفيو .« زاجما ىف هلخدأ ريثألا نبا نأ ركذيو « هيبشتلا ىلإ جرخيو

 يقلل هيما هيفا دل اكر اهي < مابا هلم هن قللام عني رورقلا و كيوبريثالا نيا وكف اركاب
 ةعباتلا فاصوألا فق هب هبشملاو هبشملا هيف كرتشي انو ع« ةسوسحملا فاصوألا قى هب

 هبشملا هيف كرتشي ًامسقو « ةبالصلاو ةنويللاو ماوقلاو ةرادتسالاو لكشلاك تاسوسحملل

 نايتإلا ىلع ةراعتسالاو هيبشتلا ىف لاما رادم نأ دكؤيو . ةيلقعلا فاصوألا ىف هب هبشملاو

 ذإ « ةفلتخم تارابتعاب هيبشتلا ف ىرخأ تامسقت ىلإ دوعيو . فولأملا ريغ بيرغلا لايخلاب
 ريو درحف درفمو درفعب بكرمو بكرت .دركم : ماسقأ ةعبرأ ىلإ هتاذ رابتعاب مسقني
 انكعو ادرظ يمس اع ىلإ هتروص رابتعابو نسحو حيبق ىلإ هككح رابتعاب مسقنيو يكرر

 ريثألا نباو رهاقلا دبع تافيرعتو ةيانكلا_ ضرعيو .رمضمو رهظم ىلإ هتادأ رايتعابو

 زاحملا نم يرض اهّدع ىف ريثألا نبا عم فقيو « اهل نييلوصألا ضعبو كلام نب نيدلا ردبو

 ةهج ىلع ال ةطساو ريغ نم زاحمو ةقيقح : نيفلتخم نيينعم لع لادلا ظفللا» امنإ ًالئاق

 ماع نع مالكلا ىلإ لقتنيو . ليثقلاو ضيرعتلا نعو اهماسقأ نع ثدحتيو «حيرصتلا
 + :ناكلمإلا قباب كلاش ني .قيذلا و ةلبوريثآلا كاو ئيزازلا كحاب يندد اعترافا ىناعملا

 لاعفألا غيص ضعبو ةراحلا فرحألاو ةركنلاو ةفرعملا ري الا! نقع ىع - هيف ركذ دقو

 نع ثدحتو . تافتلالا روص ريثألا نبا ىدهو هاده ىلع ركذ ًاضيأو « قنلاو ءامسألاو

 ريرقتلاب مسقو رصقلاب مسق : نامسق زاحيإلا نأ هدنعو زاجيإلاو فذحلاو لصولاو لصفلا
 . ةاواسملا هب ديرب

 مهلتسي كلذ لك ىف وهو « ةغلابملا نم ًاروصو صلختلاو تاحاتتفالاو ئدابملا ضرعو



 د

 هلعجو « كلام نيويسلاودب ىده ىلع + « عيدبلا ملع فق لوقلا لضفو ثنا نبا

 سانجلا لثم نم ًايغالب انس نيرشع مظتنيو « ةيظفللا ةحاصفلاب قلعتي ًاعون : نيعون
 قلعتي ًايناث ًاعونو « ىنعملا ىلإ هّدرمو قايطلا عونلا اذه نم دعو « زاغلألاو عيصرتلاو

 ميكلا نآرقلا ف ةغالبلا نايبب 006 نر قكورو ةولق نم ثلاثلا فلاب ىهو ؛ باتكلاب
 هتاريبعت ىلع قيطيو ةبيكارتو هتادرفمو هفورح ىف هتحاصف ةعور حضوي وهو « هتاياو

 ' ىغالبلا هزاجعإ نع ةضافإ ىف ثدحتيو « عيدبلا نايبلاو ىناعملا مولع اهيف لاهلا نطاومو ظ
 . ةيفاضالا ةيلاللا هيناعم ةقدو هتحاصفو همظنو هنايب لاجو

 حيدم ىف دئاصق ىهو تابعيدبلا ىولعلا ةزمح نب ىبيرصع ذنم تلعشن دق تناكو
 امل عضوت كلذ لجأ نمو « هتانسحمو عدلا ناولأ لك اهتايبأ نمضتنت ميو لوسرلا
 نب ىلع كلذ عنص نم لوأو « ةقحالتم باوبأ ىف ةيعيدبلا تانسحملا ىلع عزوتو « حورشلا
 هدعب تقحالتو 6٠/ ةنس قوتملا ”ىلحلا نيدلا ىص هعبتو 077٠١" ةنس قوتملا لبرإلا نامع

 ةريزجلا نم هاجنالا اذه ى كراش نممو . ةيبرعلا راطقألا عيمج ىق تايعيدبلا هذه نم لويس

 د را ١١١17 ةنس .قوتملا ةنيدملا لهأ نم ىنيسحلا 27 موصعم نبا ةيبرعلا
 "7 ظ : هتيعبدب علطمو ةفالسلا

 ىمد 2 لهتست قوش ةعاوو هل مرحلا ةريج ا قادتبا نسح

 ءامسأ تايبألا ظافلأ نمضنتو « عيدبلا عاونأ ىف عيبرلا راونأ » هامس احرش اهيلع فلأو
 قيلاتلاو :تايغيدبلا مظن ىلإ هوقبس نم ءامسأ هحرش ةمدقم ىف ركذو « ةيعيدبلا تانسحما

 . هليق اهحورشو تايعيدبلا باحصأ .كلذب ايكاحم

 تناك كلذك ةيبرعلا ةريزحلا ىف ةطشن ةيعيدبلاو ةيغالبلا ثوحبلا تناكام وحن ىلعو

 نم بيطلا ىبأ رعش ىف ام ىلع بيدألا هيبنت باتك كلذ روصي ام ريخ نمو ةيدقنلا ثوحبلا
 ىفوتملا ةدج ىضاق ىكملا ىمرضحلا ريثكاب هللا دبع نب نمحرلا 29 دبعل بيعملاو نسحلا
 هوجو ضرعل اباب حتف مث ةحاصفلا نع ثيدحلاب هفلؤم أدب دقو ةرجهلل 91/8 ةنس ىلاوح ْ

 علطم ركذي ةداعو ةيئ ةيئاجحلا فورحلا ىلع ةبترم ىبنتملل ةديصق نيسمخ وحنل دقنلا نم :
 نع هيف ثدحتي ايناث اباب دقعيو « ةنسحتسملاو اهيف ةنجهتسملا تايبألا ضرعب مث ةديصقلا
 ى ةعاخ قوسي 9 . هنم ءارعشلا تاقرسو ءارعشلا نم ىبنتملا تاقرسو ةيرعشلا ترحل

 ديشر روتكدلا : باتكلا قمحم ةمدقفم عجار (؟) لمأو ا علاطلا ردبلا ق هرظنا ١(

 .. فلؤملا نع رداصم نم اهب امو « حلاص نمحرلا دبع ا



 ىف

 . هرعش ىلعو هيلع ءانثلاب هيهنيو مكحلاو لاثمألا لاسرإ ىف ىبنتملا نساحم نم هوجو نايب
 ىمرضحلا دقانلا اذه ةفاقث روصي ام هيفو هدقنو رعشلا ةفرعمب ديج رصب ىلع لدي باتكلاو

 ىف ةديج تافاضإ فيضي نأ لواح دقو هلبق ىبتملا نع بتك امم ريثك ىلع علطا هنأو ىكملا
 هفيعاضت ىف كلذكو ةغلاب ةداشإ هباتك حتاوف ىف هب ديشي وهو « هبياعمو هرعش نساحم نايب

 ضرع ذإ تاقرسلا نع ابيف ثدحن ىّبلا فحصلا هفحص فرطأ نفو . هتيابنو هتمتاخخ ىفو

 ىتح ءارعشلاو رعشلاب ةعساولا هتفاقث ىلع لدي امم نيريثك نيبءان نيرخأتم ءارعش ءامسأ ايف

 . هنمز

3 
 . مالكلاو تاءارقلاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا مولع

 ىلع ةيبرعلا نادلبلا نيب اكرتشم ناك هنأو ىغالبلاو ىوحنلاو ىوغللا ثارتلا نع هانلق ام +

 ملعو تاءارقلاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا ثارت ىلع قابطنالا دشا قبطنب اهراطقأ فالتخا

 ملاعلا ءاحنأ لك ىف سردي |ى ةيبرعلا ةريزجلا ءاحنأ لك ىف سردي كرتشم ثارت وهف « مالكلا

 نوفتكي ذئنيح ملعلا بالط نكي مو . نمزو نمز نيب الو دلبو دلب نيب قرف ال « ىبرعلا

 ى ةصاخو دلب لك ىف نيببلنلا ءاملعلا ءاقل ىلإ نولحري اوناك لب « مهدلب ءاملع نع هذخأب

 دادغب ىلإ الثم ةلحرلاب بلاطلا كالو ش ما يلا اوقلتيل ء رصمو ماشلاو قارعلا

 2و ير تسي ام لك مقل مم جا ل انماط يرحا كذاب لكيلا اهئالع ءاقلو

 را نب ربح ىف وأ هتيعب مع ىف ةقرعملا
 وحن ىلع « 5 ءاملعلاو بالطلل نيتلبق ةنيدلاز 355 ةيوبنلا ةرانزلاو جحلا لعجو

 نولزني ام اريثكو « ىمالسإلا ملاعلا ىف ءاملعلا هبنأ |هيلع دفي ناكف ةيبرعلا مولع ىف انب ٌرماام

 ىف الثم برضنو . ةريزغلا مهمولع عيباني نم نولهني نيتدلبلا بالطو « تاونس وأ ةنس اهب
 هيقفلا ىلوصألا ةمالعلا مالسإلا خبش ىروباسينلا هللا دبع نب كلملا دبع 27 ىنيوجلاب هقفلا

 ؤ كلذلو ةنيدملا ىف ارطش ابنم ىضق تاونس عبرأ ةكمب رواج دقو 4/8 ةنس قوتملا ملكت

 ناكو « ىعفاشلا هقفب ملعلا رشن ىف دهتجيو ىتفيو كانه سردي ناكو « نيمرحلا مامإىمس

 اهءاملع ىلو دادغب لزن نيحو هنطوم ىف همسال الئاه ايود ثدحأ دق هقفلا اذبم هملع

 لوقي و « هيدي نيب زجعلاب نيفريعم برغملاو قرشملا ءاملع فقو : هنع نولوقيو « هورظانو

 مسقلا نم . .ىناثلا لصفلا ُّق هتمجرت ردابقم رظنا(١)

 نارا صاخلا



 و

 مهرثكأو مالكلاو لوصألاو ةقفلاب ضرألا لهأ راعأ ناك نأ رب ةريخ وذ كشيالو» : ْ ىكبسلا

 ًالمب هركذو راطقألا ىف ريطي همسا لعج ام « اريظن هل هدعب جرخأ ام دوجولا نأو . . اقيقحت

 ى فنصي لو ىكبسلا لوقيو هقفلا ىف ةياهنلا ىعفاشلا هقفلا ىف هفيناصت نمو . (رايدلا

 لماشلا باتك مالكلا مس فلا لوصأ ىف هل ركذيو «هب مزجأ امف اهلثم ىعفاشلا بهذم

 رضحي نكي ملو . ىرخأ بتكريغ ناهربلا باتك هقفلا لوصأ ىف هل ركذي اك داشرإلا باتكو

 اضيأ هرضحي ناك لب « بسحف ةنيدملاو ةكم ىف مالكلاو لوصألاو هقفلا بالط هساجم

 هب برضتو رهتشيو ريسي همسا لعج امم « ىمالسإلا ملاعلا راطقا نم نيتدلبلا ىلع نودفاولا
 قليل ةسردم قوجلسلا نالسْرَأ بلآ ريزو كلما ماظن هل ىنبف « روباسين ىلإ داعو . لاثمألا

 ةئاعبرأ نم اوحن مضت هتقلح تناكو ةيماظنلا سرادملا مساب ةفورعملا هسرادم نم هتارضاحم اهب

 . اعزجو انزح مالقالاو رباحنا اورسكو هيلع نوحوني هدلبب اوفاط قوت نيحو « بلاط
 : ةروهشملا ةعبرألا بهاذملا نم بهذم لكل ناكو « نيريثك اوناك ةنيدملاو ةكمب ءاهقفلاو

  هلثمي هيقف لبنح نب دمحأ بهذمو ىعفاشلا بهذمو كلام بهذمو ةفينح ىلأ بهذم
 دلبلا خيرات ىف نيقلا دقعلا باتك مهنم مضيؤ مرحلاب ةيكلاملا مامإ وأ ةلبانحلا مامإ الثم ىمسي
 ةكم ءاهقف مهأ نمو مجارتلا 27 بتك نم هريغ كلذكو . ةريبك ةفئاط ىبسافلل نيمألا

 تافنصمو ىوونلل جاهنملا ىلع ريبك حرش هلو #41 هنس ىفوتملا ىمثيهلا رجح نبا نيرختمل
 . ةريثك

 ىربطلا نيدلا !'' بحم وه ىمالسإلا ملاعلا ىف نيثدحملا رابك نم ثدحمب ةكم ىف قتلنو 5
 نم وهف 5١8 ةنس ةكمب دولوملا هملاعو زاجحلا ظفاحو مرحلا خيش 594 ةنس ىوتملا ىكملا

 لع فيدل عمسو ملعلا بلط اهيفو « اهب أشن  هنطومو هسأر طقسم ىهو . ةكم ءاملع

 لهس نب لضفلا ىلأ نع دواد نا نايم هيلع هاف افو + ريقملا نب لع نسحلا ىلأ هذاتسأ

 نع ىلع نب بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع ىبأ ىناسنلا نيسو ىدادغبلا بيطخلا نعو ىنييارفسالا
 دبالف ظافحلا نم مهنورك ذي نميف نوققدي اوناكو . ىنودلا دمحم نب نمحرلا دبع نع ىدّزبلا
 دواد ىبأ ناس ريقملا نبا لمح ام وحن ىلع نيببان خويش نع ثيدحلا بتكااولمح اونوكي نأ

 . ىلبنحلا خابطلا لبملا مارح لا دجسملاب ةيفنحلل مامإ ىف ًالثم عجار 0
 - لبملو 4 يش ةيعفاشلا تاقبط ىف هرظنا (؟) دجحلا قيانلا :تاهش مالسإلا خيش وه 404/١ ىاصلا

 تارذشو + /4 ظافحلا ةركذتو 5١/١ ىفاصلا نيمثلا دقعلا ةيكلالل مامإ ىو « ضسوي نب ىلع نب

 ةرهازلا موجنلاو 7574 / ؛ نانحلا ةارمو 455/8 بهذلا ع« ىكملا ىنالطسقلا نمحرلا دبع نب ليلخ وه +

 .04/8  ىربطلا ىضرلا وهو ١/ 78٠١ نيفلا دقعلا ةيعفاشلل مامإ ىفو

 نباوهو ١١9 /1/ نيقلا دقعلا ةلبانحلل مامإ ىو « ىكملا
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 ثيدحلا باتكذخأ طقف نورك ذيالف « ىدادغبلاو ىنييارفسإلا امه ثيدحلا مالعأ نم نيملع نع

 نوصنيو « ةياورلاب ةقثللو دنسلا ةحصل هذخأ نمع اوركذي نأ نولواحي لب ريبك ثدحم نع
 نم هعمس نولوقي دقو « ةملك ةملك باتكلل هخيش ىلع ذيملتلا ةءارق ىلع نآلا انيأر اك

 نوعمجي دقو . ةضراعملاو ةعجارملل خسن مهيديأ فو باتكلا نوعمسي ةداع اوناكو « هخيش
 . ةءارقو اعامس : نولوقيف « ةدحاو ةرم همامأ هتءارقو باتكلل خيشلا ىلع عامسلا نم نيينسحلا

 ظفاحلا ىنلسلا طبس ىمرح نب نمحرلا دبع ىلع ىراخبلا حيحص ىربطلا نيدلا بح أرقو
 ركب ىبأ نب بوقعي ىلع ىذمرتلا عماج أرقو . هل خأو هيبأل نيمع ىلع اضيأ هأرقو « روهشملا
 ارقو »ع ىسرملا لتضفلا نأ نب نيدلا فرش لع نابخ نبا حيحصو ملسم حيحصو ىربطلا

  ىنلسلل نيعبرألا هيلع أرق كلذكو ىزّيمجلا نب نسحلا ىبأ ىلع ىنقثلا اففادقلا فيولا

 دمحم ةضيستفلا ب عمجلا ضعب ؛ أرقو « ىفارفعزلا بيعش ىلع ةينادلبلا نيعبرألا أرقو

 ىزيربتلا نيدلا مجن مرحلا خيشو ىنيكسلا ناحيرو ميدعلا نبا ىلع أرقو ىطَبلا نبا نع
 ىذلاو ىعفاشلا هقفلا ىف روهشملا هيبنتلا باتكأرقو « هقفلاب ىتعي ناكو . ىراصنألا ءزج

 ىبأل بيرغلا باتك ضعب عمسو . هيلع هقفتو ةنيكس نبا ىلع ىزاريشلا قحسإ وبأ هفلأ
 بتك نودعي نم بقل ام اكو . تاريبكلا تاثدحملا ىدحإ ىهو « ةدهش نع ةديبع

 ذخأو : مهوقب قبس ام ىلع نوبقعيف « ءاملعلا نع اهذخأ ىتلا بيرغلاو هقفلاو ثيدحلا
 هبشأ ناك كلذب ىكملا مرحلاو . اهيلإ نيمداقلاو ةكم خويش نم نيريثك ةعاج نع معلا

 هل اوذملتت نيذلا نايعألاو خياشملا دنع اليلق فقنو . ةيبرعلاو ةعيرشلا مولعل ةريبك ةعماجب
 دجسملاب ةضورلاب 544 ةنس ىف هيلع أرق ةكم ىضاق ىربطلا نيدلا لاج ىضاقلا مهنف
 . انايحا ةنيدملا ف سردي ناك هنا ىنعي اذهو . ىوبنلا

 مث ىرصملا ىنالطسقلا بطقلاو ىودهملا زيزعلا دبع نب هللا ديبع ثدحملا هذيمالت نمو
 ةرونملا ةنيدملا ىضاقو راطعلا نيدلا ءالع دهازلا ظفاحلاو ديمحلا دبع نب نيدلا مجنو 5

 قشمدلا [ىلازّربلا[نيدلا معو روهشلا ىرصملا ىطايمدلا ظفاحلاو سم نب نيدلا سمش
 قلخو طارت نايح وبأو ىبلخلا نيدلا بطقو ىربطلا نيدلا مجن ةكم ىضاقو ىرصملا

 ةزاجالاب هباحصأ رخآو « ىربطلا ىئصلا نب نام ةافو مهرخآ هوم هه وقر اك ةريتك
 ناريإو دادغبو زاجحلاب هرصع ىف ثيدحلا مالعأ مه هتذمالتو هتذتاسأو . ىننحلا باهشلا
 ىلوسرلا ناطلسلا رفظملا هاعدتساو « ىعفاشلا هقفلا ىف هب عفتنا نم ريغ « ةرهاقلاو قشمدو
 ىلع هتارضاحم كلذ ءانثأ ىف ىقلي ناك هنأ دبالو هفيلاتو هتايورم ضعب هيلع عمسو :: رار
 ماكحألا باتك ثيدحلا ىف اهنم « ةريثكلا هتافلؤم دنع ئرخأ ةرم فقنو . ديبزب بالطلا
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 ءاكحألا تانكو هردنازجلا ةيمع ل رهو م اناسعو فيالاخألا عادت عمج ىربكلا

 «رشع ةسمخو ثيدح فلأ نمضتي ىرغصلا ماكحألا باتكو «ريبك دلحم ىطسولا
 هامس باتك ىف هرصتخاو « نيحيحصلا ماكحأ هيف عمج رفظملا كلملل ررحملا باتكو

 وهو نادلحم ناوضرلا ةنجي نيرشبملا ةرشعلا لئاضف ىف ةرضنلا ضايرلا باتكو « ةدمعلا

 .بقانم ىف نيفلا طمسلا باتكو « ىبرقلا ىوذ بقانم ىف ىبقعلا رئاخذ باتكو « عوبطم

 مأ نكاس نم ىَرِقلا باتكو « مالس نب مساقلا بيرغ ىف مارملا برقتو « نينمؤملا تاهمأ
 ماكحأ نم كسانلا ةيغب ةياغو « اهريغو ةتسلا بتكلا تو كيال هيف نرش قدا
 بتك ريغ « اهظافلأ عيمجو اهقرط فالتخا ىلع ْمَكَع ىبنلا ةجح ةفصو « كسانملا
 ا

 ءازجأ ةرشع ى ىزاريشلا قحسا ىبأل هيبنتلا باتك ىلع هحرش ةيهقفلا هتافنصم نمو

 رصتخم باتكو « هيبنتلا صيخلت ىف هيبنلا كلسملا باتكو ءازجأ ةعبرأ ىف هيلع ىربك تكنو
 « ىتعملاو بيرغلا فشك ىف ىّسَألا سبقلا : ميركلا نآرقلاب لصتي اممو . نادلحجم « بذهملا
 ىنامعلا فحصملا موسرم باتكو « ةيندملا ةفحتلا باتكو « نارقلا بيرغ ىف ىفاكلاو

 زمر هلك اذهب « ىربطلا نيدلا بخمو . ىدرورهسلل فراعملا فراوع باتكر صتخم هلو . ىندملا

 عيمج ىلإ رياطتي اهررش ناك ىتلاو زاجحلا ىف ةثبنم تناك ىنلا ةيملعلا ةكربللا كلتل ريبك

 ةياور ىف ةصاخو « اهيف كراشت تناك ةأرملا نأ فيرطلا نمو . ةيبرعلا ةريزجلا ىف تائببلا

 نماثلا ءزجلا ىلإ عجري نمو « خويشلا اهنع هذخأيو هخويش نع هذخأت تناكف « ثيدحلا
 ىوري اجب تالزانلا وأ ةكم نم تاثدحملا ءاسنلا نم تارشع ىريس نيفلا دقعلا باتك نم

 ظ وعلا فيش نوزع اجلا لع
 قولا هينع نار نقر يقودك" ةينازد عم ةكم ىف ريسفتلا ةسارد طشنت نأ ىعيبطو 0

 طشن دق ناك هنإ لاقيو « ةريبك تامدخ ريسفتلا مدخي ثيدحلا ىف هلمع بناجي ىربطلا

 « ريسافتلا مظعأ نم ريسفت ةكمب فْنص دقو . هماهتإ لبق ىفوت هنأ ريغ عماج ريسفت ةباتكل
 لبقأ ةيلازتعالا هءارآ هنمض هنأ عمو (« فاشكلا » وهو اهب هترواجي ءانثأ ىف ىرشخمزلا هفنص

 . .ريسفتلا ىف ريبكلا مامإلا » هنأب ىكلاملا ىمافلا هبقليو « هتعورل مهريغو ةنسلا ءاملع هيلع

 ل هنأب زيزعلا نآرقلل هريسفتو فاشكلا نع ناكلخ نبا لوقيو ؛ عفادم ريغ هرصع مامإ ناك

 ىبجحي ىلاعملا وبا اهيضاق هنع هاور نممو « بالطلا ىلع ةكم ىف هيلمي ناكو . هلثم هلبق فلؤي

 ىرشخمزلا دعب ءاملعلا لظو « فيرشلا ىكملا مرحلاب هنع هذخأ « ىنابيشلا نمحرلا دبع نبا
 ىلع اهئاقلإو ةروهشملا ىرشخمزلا بتك ةياورب نونعي اك «ريسفتلا ىف فاشكلاب نونعي



 الك

 رد ةمشسرأا اديغب كن بقيت ديالا مأ نإ لاقيو « ىكمملا مرحلاب تابلاطلاو بالطلا

 دقعلا ى ىسافلا لوقيو « هنع اهب تدرفت ةزاجا هنم اهل نإو ىرشخمزلا نع ةاورلا ةمعاخ

 . هثيدح انل عقو اهقيرط نم نيغلا

 هتءارقو هتوالت نوملعي يكحلا ركذلا ءارقو ىلعألا قفا ىلإ هع لوسرلا لاقتنا و

 ارقي ناك ىلا ريك نبا ا عبارلا نرقلا ىف دهاجم نبا راتخيو « ىلدملاو ىكملا نيمرحلا ىف
 ةروهشملا عبسلا تاءارقلا نيب ةنيدملا لها اين ارقي ناك تلا عفان ةءارقو ةكم لهأ اهب

 اناقلتو « ليج ىلإ ءارقلا نم ليج اهلقنيو هتدلب ىف .لوادتت |مبنم لك ةءارق تلظو « هرصعل

 م4 4 ةنس ىفوتملا ىككملا ىبحي ىبأ لثم مهنم ةفئاط ءامسأ ىرزحلا نبال ءارقلا تاقبط باتك ىف

 ريثك مجارتب نيقلا دقعلا باتك ظتكيو 0* ةنس ىفوتملا ةكمب دولوملا ىخلبلا هللا دبع ىبأو
 ملف مالكلا ملع امأ + ةعيرشلا مولعو تاءارقلل نيراد اتناكو . ةنيدملاو ةكم ىف ءارقلا نم

 ناش نييك مع ةلترتك

 ةنس ىفوتملا دشار نب رمعم ذنم يدق نم ًاطاشن اهيف هقفلل اندجو نعلا ىلإ انلوحت ام اذإو

 ىوتملا مامه نب قازرلا دبع ةذيملت هفلخو « ةنيَبع نباو ىروثلا نايفس لحترا هيلإو ٠9
 . قراط نب ىبسوم ةرقوبأ هفلخو « هريغو لبنح نب دمحأ ثيدحلا ىور عوالم َ

 نونعي ءاملعلا ذخأ مث ٠ كلل ايوة .ىا ىبهذم ثلاثلا نرقلا ىتح نتا ف: تلاغلا ناكو

 ةدع مهنم ناك ذإ ناقرز لاو ىرفاعملا نارمع نب ىبوم مهتمدقم قف ؛ ىعفاشلا بهذع

 اذه فلخو : (نعلا ءاهقف تاقبط) هباتك ىف ىدعجلا لوقيو . ىعفاشلا هقفب اونع ءاهقف

 وهو 480 ةنس ىوتملا ىشرقلا دمحم نب مساقلا ندعو ءاعنص ىف ةيعفاشلا ةمئنأ مامإ ليحلا
 عم عمج دق ناكو « ديبزو ندعو ءاعنص قو دنجلا فالخم ىف ىعفاشلا تكلم روكي يذلا

 دقو هللا دبع نب دمحأ ىبعصلا هرصاعي ناكو . تاءارقلا ملع ةقفلا لوصاو ةيدحلاو:ةقفلا

 الباقم تاونس عبرأ ىف - ىدعجلا لوقي اك - ىعفاشلا بحاص ىرصملا ىنزملا رصتخم حرش

 هقف ملعتب نوضبني ذيمالتلا نم ةريبك ةعومجم دمحم نب مباح فلخيو . ةفيرشلا ةبعكلا
 ةقفلا ىف هيبنتلاو بذهملا : هيباتك ىزاريشلا قاحسإ وبأ فلأ الو . هبهذم نايبو ىعفاشلا

 لمح ةكم انكسو ىجيندنبلا رصن وبأو ىربطلا ىلع نب نيسح هنع امهذخأو « ىعفاشلا

 ىذلا هيودبع نب دمحم هذيملت نع امهولمح | « نيباتكلا امهنع مهريغو نوينعلا ءاهقفلا

 كوتا قدرك ركل هيلع لع يني داتوأب ديبز ىلإ اهنم لقتنا مث ةدم ندع نكس
 + عشار اطاقن تيناوو ناش هققلا ف ىقاشلا بهذا وأ ىضفاخلا :هقنلا ظفنيو::ئدنحلا
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 هه ةنس قوتملا نهلاب نييعفاشلا خيش ريخلا ىلآ نب 2 ىبحي مهمهأ نمو « هؤاهقف رثكيو
 , ىعافيلا هللا دبع نب ديزو ىنارمعلا ناؤع نب حوتفلا وبأ هلاخ مهنم « ةعاج ىلع هقفت دقو

 : ىزاريشلا باتك ظفحو «غ ىبعصلا ىلع نب ىموم ىلع ىزاريشلل هيبنتلا باتك أرق دقو

 ْ دير نع ليخاو ( عمللا ) هباتك كلذكو 2 ىادمهحلا 000 نب هللا دبع لع («بذهملا»

 سورد رضحو « هصخلم عم ةقفلا لوصأ ىف ىزاريشلا خيشلا قيلعت ىشيافلا نسحلا نبا

 ماع ىف ةعبسلا فورحلا باتك ىبعصلا ركب ىبأ نب ملسم ىضاقلا ىلع أرقو « نيريثك ءاهقف

 لاس خيشلا ىلع عمسو « ىغارملا رفعج نب نيسحلا ةفلؤمل نيدلا لوصاو ديحوتلاو مالكلا
 ىنزملا حورش ىدعحلا هيلع صنو هارق امثو « ىذمرتلل ناسلل عماجلا باتك هللا دبع نبا

 بيطلا ىبال تادلوملا حورشو ميلسل عورفلاو غابصلا نبال لماشلاو ىلماحملل عومجملاو
 صيخلتلا حرشو ةناباالاو انفلسا ام ىزاريشلا ديملت ىربطلا لع نب نيسح ىضاقلل ةدعلاو

 . حلاصلا فلسلا بهذم ىلع حوتفلا ىبأل ةرصبتلا باتكو ىجنسلا ىلع ىبأل

 مهنأ عم ةلبانحلا بهذم نورصني ةنس لهأو ةيرعشأ نيب نيمسقنم نعلا ىف ءاهقفلا ناكو

 بهذم ىف ءاهقفلا رظانيو ةنسلا لهأ بهذم راتخي ريخلا ىلأ نب ىبجحي ناكو « ةيعفاش

 تافنصم هلو « ةفينح ىبأو كلام نيمامالا فالخ هبالطل ركذي ناكو . مكتمل رعشألا

 ىف هفلأ نايبلا هباتكو تاونس عبرأ ىف هفلأ دئاوزلا هباتك ىعفاشلا هقفلا ىف اهمهأ نم « ةفلتخم
 . بذهملا ىف ةلكشملا لئاسملا جارختسا هباتكو « تس

 2 نم تاعاج ءامسأ ركذ ىلاوي نملا ءاهقف تاقبط هباتك ىف ىدعجلا نأ فيرطلا نمو

 مهنع لوقيو « ةماَقَع ىلأ ىنب ةرسأ كلذ نم « هنيعب تيب ىف اوغبن ةيعفاشلا ءاهقفلا

 مامإلا بهذم مهب هللا رصن نيذلا مهو . ةروهشم ةماقع ىلأ ىنب لئاضفو» : ىدعحلا

 ] قوتملا ةماقع نبا نتي لش قيحدمف نب هللا دبع 0 حوتفلا وبأ مهمهأ نمو ( ةماهم 8 ىعفاشلا

 باتك اهنم ةديج تافنصم هلو « قرافلا متانغلا ىبأ ىلعو ىلع هدج ىلع هقفت ه٠6 ةنس

 داعلا دعو . هلثم فينصت ىلإ قبسي مل : ىوونلا لاق ء ةنسح سئافن هيفو قانخلا

 , مهدحأ نع كولسلا هباتك ىف ىدنحلا لوقيو « ةديرخلا ىف ًالصف ةرسألا هذهل ىناهبصألا
 ىّتلا ةفينح ىلأ بهذم رداون باتك هل» : ةماقع ىلأ نب نسحلا دمحم وبأ ىضاقلا وهو

 ةيفنحلا نأل « دوجولا ليلق نملا ىف باتكلا اذه راص دقو (ةيعفاشلا باحصأ اهعنشتسي

 ىكبسلاو 74١ ص نمعلا ءاهقف تاقبط ىف هرظنا (8) «عةرهاقلا عبط) ىدعجلل نمسا ءاهقف تاقبط )١(

 ماشلا مسقو 711/7 تاغللاو ءامسألا بيذهتو ١.0/0  «ةيناثلا ةعبطلا) ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبطو ١754 ص

 . 715/7 ىناهصألا دآعلل ةديرخلا باتك نم 220 2388/14 بهذلا تارذشو ”س/10



 ك8

 . « "9 هباهذاو هليصحتب تدبّجا
 نب دمحم ىضاقلا نعلا ىف سماخلا ٍنرقلا ىف مهئالع رهشأ نمو مهطاشن ةيفنحلل ناكو

 دنع فقيو « مهنم ةفئاط ءامسأ ركذي هباتك ىف اريصق الصف ىدعجلا مهل دقعيو « فوع ىبأ
 ىف روهشم وهو « ىضاقلا ١ ناونعب اباتك فنص هنإ لوقيو «روكذملا ىضاقلا

 نباب فورعملا ىسيع نب ركب وبأ عباسلا نرقلا ىف مهنم رهتشاو . ةيفنحلا دنع قارعلاو نعيا

 دجوي ملول : لاقيو « نملا ىف ةيفنحلا ةساير تبتنا هيلإو 575 ةنس ىفوتملا "' شاكنح
 ةسردم ءانب ىلع ىلوسرلا نيدلا رون ناطلسلا لمح ذإ « كانه ةفينح ىلأ بهذم تال

 ظ . ةيعفاشلل ةسردم اهب ىنب دق ناكو ديبزب ةيفنحلل
 ةمئألا ناكو « ميدق نم ةدّْعّص ىف ةيديزلا هقف ديبّرو ةماهت ىف ةيعفاشلا هقف لباقي ناكو

 مهل تمت اذإ ىّتح « مههذم هيف اوعيشي نأ اولواح نعلا ىف دلب ىلع اوبلغ الك نويسرلا

 لظ ةماهتو ديبز ىف ةيعفاشلا زكرم نأ ريغ « ةيديزلا بهذم اوعاشأ ىناهعلا رصعلا ىف ةبلغلا
 نب نيدباعلا نيز ىلع نب ديز نإف . اركبم أشن ىديزلا هقفلا نأ فورعمو . مويلا ىلإ تباث
 مساب رشا هل ىهقف باتك ىف هدعاوق ىسرأ ىذلا وه ةفوكلاب ١77 ةنس لوتقملا نيسحلا

 ىف عبط دقو « ةيديزلا دنع ةيئاضقلا ماكحألاو ىوتفلا ساسأ وهو « "7 ىهقفلا عومجما
 ةعب رأ ىف ىميذللا نيسحلل ريضنلا ضورلا مساب هل حرش عم كلذ لبق عبطو ٠ ١84 ةنس ةرهاقلا
 ىف ناعوبطم ناحرشلاو « ىعابسلا نيدلا فرش حرشب اضيأ عبطو ١377 ةنس ءازجا

 نيسحلا نب ىبحي قحلا ىلإ ىداهلا مامإلا سيسأت ذنم -نملا ىف ةيديزلا ةمئأ ىبعو . ةرهاقلا ِء معا 7
 . ىمسي باتك ىداحلا مامإللو « هيف فيلأتلاو هقفلا ىف مهتدمع وهف باتكلا اذهب - مهتوعد
 ىف هقفلا بتكل ةيديزلا ةمنأ فيلأت رثاكتيو . مارحلاو لالحلا ىف ماكحألا 24” عماج باتك

 ىواتف هل « ةزمح نب هللا دبع هللاب روصنملا كلذ نف « افارطأ مهبتك نم ركذنو « نعلا
 حرش ىلجلا جاهنملا هل 77 ةنس قوتملا رهطملا نب دمحم مامإلا كلذ نمو . ةعومجم ةريثك

 زارطلا بحاص ةزمح نب ىبحي هللاب ديؤملا مامإلا كلذ نمو . ىلع نب ديز مامالا عومجم
 ىراصمألا ءاملع بهاذمل عماجلا راصتتالا باتك هل ىغالبلا طاشنلا ىف هنع انثدحن ىذلا

 راخخزلا رحبلا هل 84+ ةنس قونملا ىبحي نب دمحأ ىدهملا مامإلا كلذ نمو . ًاءزج رشع ةينام
 باتك اضيأ هلو « ءازجأ ةسمخ ىف هثيداحأ جيرخت عم عبط راصمألا ءاملع بهاذمل عماجلا

 )١( 0م/#8 (ةيبرعلا 2 . #5"؟ ص ىدنجلل (تكنلا - كولسلا) باتك .

 ىجرزخلل ةيؤلؤللا دوقعلا (؟) ١/١68 . ) )4نالكورب 608/8" .

 ةعبطلا) نالكوربل ىبرعلا بدألا خيرات رظنا (9)



/ 

 . نم نوريثك كانهو . « راردملا ثيغلا » هامس احرش هيلع عنصو رايخألا ةمنألا هقف ىف راهزألا

 ابتك هلوحو هيف اوفلأو ىديزلا هقفلا ىف اوقمعت « مهريغو ءارمألا نم « ةيديزلا ءاملع

 نرقلا ىف ةيديزلا ءارمأ دحأ نأ ددصلا اذه ىف ركذي ام فيرط نمو « ةفلتنع تافنصمو

 ريزولا ميهاربإ نب دمحم هيلع درف « دئنيح داهتجالا ناكمإ اهيف دعبتسا ةلاسر فنص فنص عساتلا

 2 مسابلا ضورلا ١ هباتك ق هرصتخاو «ء تادلحم ةعيزأ ف ( مصاوقلاو م صاوعلا » هباتكب

 . عوبطم وهو « مس « ىساقلا أ ةنس نع بذلا

 وهو « ثيدحلا لع ىف عساو طاشن كانه ناك نملا ىف ىلا طاشنلا اذه بناحيو .

 ىضممو « ناسلا ىف روهشملا عماجلا هلف دشار نب رمعمب هقفلا ف أدب اك ثيدحلا ىف أدبي
 ىف قتلا باتك ىناعنصلا ىلعألا دبع نب دمحمل دجنف نعلا ءاهقف تاقبط باتك ىف هدعب

 ىدعجلا لوقيام اريثكو « ثيدحلا هنع لمُح هنأ هعم ركذيو الإ هيقف ركذي القو « ننسلا
 وأ ىذمرتلل سلا عماج وأ كلام أطوم عمس وأ « ىراخبلا حيحص عمس هنإ كاذ وأ اذه نع

 هيقفلا تعني ىدعجلا دجن رخآل نيح نمو . ىئاسنلا ننس وأ دواد ىبأ ننس وأ ملسم حبحص
 هذه ق طاشنلا سفنبو . ةنسلا فيس لوقي وأ + ثدحملا ظفاحلا هنأب هل مجرتي ىذلا

 1/٠١ ةنس ىفوتملا هللاب روصنملا ماماللو هتياور ىف طشنت نييديزلا ةئيب تناك ثيدحلل ةياورلا

 باتك ثيدحلا ىف ٠١98 هنس ىوتملا مساقلا مامإللو :.ءافقلا سب ثيدلا ف ناك
 ااا

 نيرسفملا نم اهيف ناكو « هقفلاو ثيدحلاب تينع اى تاءارقلاو ريسفتلاب نهلا تينعو
 هدعب نوينعلا ىضمو « ةكرحلا هذه باب وهو . سابع نبا ذيملت ناسيك نب سوواط اميدق

 ةريثك ثوحب محملو « هلوادت ىلع اولبقأ ىربطلا ريسفت :: رهظ اذإ ىتح «ريسفتلا بتكب نونعي

 دهعل ىدابازوريفلا طاشن انب رمو .هبيرغ حرشبو هخوسنمو نارقلا خسانب لصتت

 ركذ دقو « هب لصتي ام لكو ريسفتااب نونعي نييديزلا دجنو . هاجنالا اذه ى نييلوسرلا

 نارقلا ىلإ لخدمو « ديحملا نآرقلا بيرغ ريسفت اهنم ةفلتخم تاطوطخم ديز مهمامإل نالكورب
 روس ضعبل اريسفت نعلا ىف ةديقعلا سسؤم ىداهلا مامإلل ركذو « هنم عضاومل ريسفتو

 مامإاللو « ديحملا نآرقلل ريسفت 48٠ هنسس قوتملا ىمليدلا حتفلا ىبألو . مبكحلا ركذلا

 نم خوسنملاو خسانلا ىف نايقعلا دوقع باتك 778 ةنس قوتملا رهطملا نب دمحم ىدهملا

 "7دمحم ريسفت قالطإلا ىلع اعيمج اهروصع ىف نما هتفنص ريسفت عورأ لعلو . نآرقلا
 . هذاتسأ هنإ لاقو «رشع ثلاثلا نبا هل مجرتو 5 علاطلا ردبلا هباتك ىف هرظنا )١(

 نرقلا ىف نما مجارت نم رطولا لين) هباتك ى ةرابز



 مل»

 ةياورلا نيب عماجلا ريدقلا حتف» هامس م 1888 /ه ١58٠ ةنس قوتملا ىناكوشلا ىلع نبا

 امامإ دعي وهو « ةيباهولا ةوعدلا ىلإ عزنو ايديز هتايح ادب دق ناكو «ريسفتلا ىف ةياردلاو
 . ةغللاو مالكلا ملعو لوصألاو هقفلا ىف تافنصملا تارشع هلو « ادبحي

 قراط نب ىبسوم ةرق وبأ نيلوألا اهئارق نم رهتشيو « تاءارقلاب ميدق نم نملا تمتهاو
 ىف اهعاذأو « ةنيدملا لهأ اهب أرقي ناك ىتلا هتءارق ةعبسلا ءارقلا دحأ عفان نع لمح ىذلا

 ماع ناكو 408 ةنس ىفوتملا ىشيافلا نسحلا نب 27ديز كانه ءارقلا مالعأ نمو « نما .

 خيش ناكو « ةكمب ىربطلا رشعم ىلأ نع اهذخأ تاءارقلا اهنمو ؛ ريسفتلا اهنم « ةريثك مولعب

 اضيأ ءارقلا مالعأ نمو . هركذ راملا ريخلا ىبأ نب ىبحي هقفت هيلعو « نعلاب ءاهقفلاو ةيعفاشلا
 ءارقلا خيش ىديبزلا ركب ىلأ نب ىلع ىعربلا دادش نبا هتاقبط ىف ىرزجلا مهل مجرت نمم

 هفلخو 71١ ةنس ىفوت « ثيدحلا عمسأو انمز اهب أرقأ ديبزب هتماقإ تناكو « نعلا دالبب

 مل : ىرزجلا نبا لوقيو « تاءارقلا ىف ديبز خيش ىلدبعلا ىرعشألا دمحم نب دمحا

 هاطعأ هنإ لوقيو ٠ ىرخأ ابتكو رشنلا باتك فصن ىنم عمسو اريثك ىنمزال نملا تلخد

 نعلا نأ كشالو « تاءارقلا ىف ىرزحلا نبا طاشن فورعمو . ")رشعلا تاءارقلاب ةزاجإ

 عيمجو ةيديزلا .ةئيبلا لمشيل دتمي ناك تاءارقلا ىف طاشنلا اذهو . اريثك هنم تدافأ

 ] . ةينعلا نادلبلا
 عزوت دقو « ةلبصتم اهب اهتيانع تلظو « ةيمالكلا ثحابملاب رصعلا اذه ىف نمبلا تينعو

 عزنت ةرثكلا تناكو « ةنسلا لهأ عزنمو ىرعشأ عزنم : ناعزنم نييديزلا ريغ نم اهءاهقف
 لثم « ةلزتعملا ءارآ ضقنب ىنعت ىتلا بتكلا فيلأت ىف احضاو كلذ دجنو « ىنسلا عزنملا

 "7 ىغارملل «ةعدبلاو لالضلا لهأ نم مهريغو ةلزتعملا ىلع درلا ىف ةعبسلا فورحلا باتك»
 : هناونع لعج دقو « ءاهقفلا نيب افنا هنع انثدحم ىذلا ريخلا ىلا نب ىبحي باتك لثمو

 سمش ىلع درلل هفلأ هنأ هتمدقم ىو «رارشألا ةيردقلا ةلزتعملا ىلع درلا ىف راصتنالا »

 رصتتا اباتك فلأ دق ناكو « ةيديزلا ءاملع دحأ « مالسلا دبع نب دمحأ نب رفعج نيدلا
 نم كلذ ريغو قولخم نارقلا ناب مهبارل اضيأو « مهلاعفا نوقلخي سانلا ناب ةلزتعملا ىأرل هيف

 اهيف ركذ ةلاسرب هيلع در ذإ « ةيلازتعالا هئارآ دينفت ريخلا ىلأ نب ىبحي لواحو . مهئارأ

 سينا فجل انو“ اركز 1 و ,ةررقتلا نمرودحتلا ف كليم لوسرلا نع ةيورلا ناحألا

 . ١١5 0/١ ص نعلا ءاهقف تاقبط ى هتمجرت عجار )١(

 ا
 . 85 ص نملا ءاهقف تاقبط ١(

 ظ ىرزحلا نبال ءارقلا تاقبط ىف ةياهنلا ةياغ (؟)
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 - ىبحي ةظيفح راثأف « ليانحلا بهذم نم لطابلل غمادلا » هامس باتكب اهضقن ىتح نيدلا

 ةيرعشألا باتكلا ىف ةلزتعملا ىلا فاضأو « افينع ادر باتكلا اذهم هيلع درو ريكا ىلا كيا

 لهأ ةليانحخلا بهذم ىف هلداجيو هرظانب ىرعشألا ىلامعلا فيرشلا لعج امث « مهب فحجأو

 . 00 ةنسلا

 لصاول ذملتت هسسؤمو ةيديزلا بهذم بحاص نيدباعلا نيز ىلع نب ديز نأ فورعمو
 لازتعالا لعج امم « ةلزتعملا ىف نومظتتي اعيمج ةيديزلا ناك كلذلو ةلزتعملا سأر ءاطع نبا .

 نم ثلاثلا ءزجلا ىلإ عجري نمو ٠ ثحابملا هذه نم نورثكي مهلعج (ك « مهتحابم ىف رقتسي

 سسؤم ىداحلا مامإلا دج ىبسرلا ميهاربإ ل مساقلل دجيس نالكوربل ىبرعلا بدألا خيرات

 باتكو ( هيبشتلاو ريجلا نو ديحوتلاو لدعلا لوصأ باتك نعلا ىف ةيديزلا بهذم

 عبارلا نرقلا ةيابن ىف ىلزتعم ربكأ رابجلا دبع ىضاقلا اهيف بتك دقو ةسمخلا لوصألا
 ىدهملا مامإاللو « ديحوتلا ىف دشرتسملا باتك ىداحلا مامإللو « الوطم احرش ىرجملا

 ىف ةريثك ةيمالك بتك ىلاوتتو . ديحوتلا ىف رصتخمو هللا ىلع ةلدالا باتك 4٠7 ةنس قوتملا

 وتلا نحم نب دمحأ ئدهللا مامإلل مالكلا ملع ىف دئالقلا حرش كلذ نم « ةيديزلا ةئيب

 . 8 .ةئس وتلا هللاب روصنملا مساقلا مامإلل مالكلا ملع ىف ساسألا باتكو 85٠ ةنس

 نبا هساتكو داع ٌْق 58 كفل لب « هدحو لازتعالا ىف ةئيبلا هذه فلؤت ملو

 روهشم ةلزتعملا ىف ىضترملا
 ناك دف . زاجحلاو نملا ىف ةيفاقثلا ةكرحلا هذه 0000 ةديعب كرد ضخ نكت و

 ملعلا لمحل ةنيدملاو ةكمو نعلا ىلع ةمظتنم ةروصب نودفي ءاملعلاو اهيف ملعلا باالط

 ى مهنطوم ىلإ مهترثك تداع وأ اوداعو « مجارتلا بتك ىف نوريثك مهنم اناقليو « هنيقلتو

 كلذبو . بابشلل هنيقلت ىف تذخأ ام ناعرسو تومرضح نادلب نم امهريغو مابشو مرت

 لحري ناك نم مهنم لب « نييكملاو نيينعلا ءاملعلاو تومرضح نيب مظنم لصاوت كانه ناك

 حبتت ىلا ةيملعلا تازاجإلابو بتكلاب المح دوعيو « دادغب ريغو دادغب ىلإ ملعلا بلط ىف
 هنس قوتملا ىنعلا ىعافيلا هللا دبع نب ديز هيقفلا سلجم نإ ةاورلا لوقيو . اهرشنو اهتياور هل

 ىبحي هيقفلا ذيمالت نم ىدعجلا ركذيو , ©7”تومرضح نم ءاهقفلاب صغي ناك 4
 ميت نم ىهرضحلا هللا دبع نب 27 دمحم نعلا ءاهقف نع ثيدحلا ىف انب رم ىذلا ريخلا ىبأ نب

 هباتك فيلأت هيلإ بلط ىذلا وهو ىمرضحلا حلفم نب دمحم اضيأو تومّرْضَح ةرضاح
 . "73١ ص ردصملا سفن (*) ١/84 - ١8١. ص ل ءاهقف تاقبط )١(

 . !١8 ص نملا ءاهقف تاقبط.(1؟)



 م"

 : (3”هبلط ىلإ ةناحاو ىزاريشلا قحسا ىبأل ( بذهملا ىف ةلكشملا لئاسملا جارختسا »

 عمجدقو ميرت ىضاقردك ااباو شوحجاباو جينزابا تومرضح ءاهقف نم ىدعجلارك ذيو

 نب ىسيع امه تومرضحب ةوبش نم ناهيقف ىدعجلا باتك فو « «) عبسلا تاءارقلاو هقفلا نيب .

 ىف اهئاّرقو تومرضح ءاهقف نم ريثك لتق هنإ نوخرؤملا لوقيو . ناملس نب دمحأو حلفم

 1 نطلب كسلا دينو. .هتبوم رشح لإ ندا نم ها ناروت نات اهوجون ىلا :ةلمحلا
 تافنصم هلو ( قئالخ هب هقفت » لوقيو 775 ةنس قوتملا بذهملا حراش ىمرضحلا نيدلا

 كلذ بناج ىلإ نونعي اوناكو . كانه ءارقلاو ءاهقفلا طاشن ىلع لدي ام كلذ ىو . ةريثك

 نييريثك ءاهقف نع نييمرضحلا ءارعشلا خيرات ةباتك ىف فاقسلا انثدحيو .ريسفتلاو ثيدحلاب

 فاقسلا ركب ىلأ نب ىلعو 548 ةنس ندع ىف ىوتملا ةبقع نبا مهنم ركذن « محل مجرت

 ريثكاب ميحرلا دبع نب ىلعو 47/7 ةنس قوتملا ةمرخعاب رمع نب هللا دبعو 845 ةنس قوتملا
 فاققسلا مهركذ نممو . 1777 ةنس ىوتملا رهاط نب نيسح نب هللا دبعو ©١١54 هنس ىوتملا

 ناكو ةكمو نعلا ىلإ لحر دقو 8 ةنس ىف زعتب قوتملا نمحرلا دبع نب رمع نيثدحملا نم

 اريثكو . 4119 ةنس ىفوتمللا سوردييعلا هللا دبع نب نيسح هلثمو « نيحيحصلا سانلل أرقي
 نمحرلا دبع نوثدحمو نورسفم مهنأب مهتعن نممو . نوثدحم مهنأب اصاخشأ فاقسلا تعني ام

 حريشم ىبأ نب ميهاربإ نبا دمحم ماظعلا اهيئرقم نمو . 9458 ةنس ىفوتمل فاقسلا ىلع نبا

 داشأ دقو « ناقلا تاءارقلا ىف ديفملا باتك بحاص نيمرحلا ٌئرقم ةكمب رواحنا ىمرضحلا

 . خويشلا ىلعروك ذملا هباتكب أرق هنإو ه٠ هنس ىف ىفوت هنإ لاقو « ىرزجلا نبا هباتكبو هب

 888 ةنس ىوتملا كرابم نب رمع نب دمحم نيئرقملا نم فاقسلا مهركذ نممو '7نييرصملا
 ملعب اونع نمم فاقسلا ركذيو . ةيرزجلا حرشو تاءارقلا ىف ىرشانلا ةياهن رصتخم هل : لاقو

 , ديحوتلا 2ع ىف تافنصم هل ركذيو 44٠ ةنس ىفوتملا سورديعلا هللا دبع نب خيش مالكلا

 . ةنسلا لهأ جم حف مالكلا ملعب مهي كرابم نب رمع نب دمحم ئرقملا ناكو
 دجنو « نيرحبلاو ناعو رافظ ةروص ىه تومرضحل ىملعلا طاشنلا نم ةروصلا هذهو

 هل : ىدعجلا لوقيو « ىعلقلا ىلع نب دمحم اهيتفم وه طابرم اهئانيم ىلإ بسني اهيقف رافظل
 ةسارد ىف ىملعلا طاشنلا نأ ىف بير الو . 27 هريغو بذهملا دعاوق اهم « ةنسح تافنصم

 )١( ص نعلا ءاهقف تاقبط ١7/8 . ) )8هباتكو 55/7 ىرزحلا نبال ءارقلا تاقبط رظنا :

 ص ردصملا سفن (؟)  . 77٠١رشعلا تاءارقلا ىف رشنلاو ١/99.

 ص ىدعجلل نعلا ءاهمف تاقبط (؟)  )5( . 7١9ص ىدعجلا 77١ .

 . ١١/8 ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبط (:4)
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 ىف امأ « ناهين ىنبو مركم ىنب نمزل ناع ىف امدتحم لظ تاءارقلاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا

 نونعي اوناكف ةرخأتملا روصعلا ىف ناع مكح ممل حبصأ نيحو جراوخلا ةمصاع ىوزن
 رمع نب بيبح نب عيبرلا دنسمب اليوط اونع دقو « هريسفتو نارقلا تاءارقو ثيدحلاب
 2« ىوبنلا ثيدحلا ىف ةفورعملا دئاسملا بتك مدقأ وهو ١١٠١ ةنس قوتملا ىضابإلا ىدزألا

 اك « مهاقرفو . ةيضابإلا مهتديقع ىف فيلأتلا ىلع ةيمالكلاو ةيهقفلا مهتيانع تّبصناو
 مهدنع نيملسملا مامإ ْبّصَنو « ةعاملا ىلإ اهبرقأو « الادتعا جراوخلا قرف رثكأ « انمدق
 ةروثلا تبجو بتي ملو راج نإف « هراعش لدعلاو قحلا ذخحنا ام هتعاط بجنو « بجاو

 . ىضاملا لصفلا ىف مهتديقع نع ثيدح انب رمو « هيلع
 ىف لخدت تناكو « فينحلا نيدلا مولع ةسارد ىف ةطشن ناع لثم نيرحبلا تناكو

 نيبهاذ نولازي ال اهؤالعو اهبالط ناكف « ةفوكلاو ةرصبلا لثم قارعلا ندمو دادغب ةرئاد

 افاقم اهدكووت م ةيرحبلا» لا لضرب قارفلا ءانلع قمروبك قاكوب دلو قارعلا نها

 مولع تناكو .رصعلا اذه ةياهت .نح. ةرمتم .ةيفلفلا ةلصلا هذه تلظو « انطومو هل

 اهثراوتب رسألا نم ريثك رهتشاو « ةمئاق اهتاقلح تلظو . دجسم لك ىف ةحورطم ةعيرشلا

 زربو « كرابم لآو رداقلا دبع لآو نارمع لآو رابجلا دبع لا لثم ةيوغللاو ةيعرشلا مولعلل
 ثحابملا ىف ةفلتخم تافنصم هلو رصعلا نم ةرخأب رابجلا دبع لآ نالس خيشلا مهنيب نم

 بهذم كانه عاشو ؟7ىجوغاسيإ باتكو ىنازاتفتلل قطنملا بيذب ىلع حورشو ةيمالكلا
 بتك ةياورب امئاد نونعي اوناكو « نييباهولا عم ىلبنحلا بهذملا لوخد لبق كلام
 ١ #١ ةنس ةيدوعسلا ةكلمملا ىف ءاسحألا تلخد ذنمو . ةتسلا حاحصلا ةصاخو ثيدحلا

 امن انرصع ىف لخدي ال اذه نأ ريغ « فلسلا لهأو باهولا دبع نب دمحم بتك اهيف تمع

 . ثيدحلا رصعلا ى لخدي

 دقف « ةيبرعلا دالبلا ىف ةماعلا ةيملعلا ةكرحلا نع ةبئاغ رصعلا اذه لاوط دجن نكت ملو

 دجن ذا « ةرخأتملا ةنمزألا ىلإ كلذ لظو « دجت ىرق ىف سردت ريسفتلاو هقفلا بتك تناك

 . ىف دمحأ نب نمحرلا دبع خيشلا مز هنأ نورك ذي باهولا دبع نب دمحم خيشلل اومجرت نم

 لبنح نبا دنسمو ملسمو ىراخبلا ىحيحص اييف هيلع أرق هنأو ( ةنس ةرشع تس ميرت هتيرق

  ريسفتلاو هقفلا ملع ىف هيلع ذملت ثيح مقل ىرق ىف ىميقلا ناسح خبشلا ىلإ هكرت هنأو

 قارعلا ىلإ لحر مم « اهئالع نع ذخأو ةنيدملا ىلإ كلذ دعب لحرو . تاونس عبس

 ص ىملسملا ديعس دمحم دوسألا بهذلا لحاس )١(
4 . 
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 رم ايك « دوعس نب دمحم ريمألا عم دقاعتو هنطوم ىلإ داعو ةرصبلا خويش ضعب ىلع ذملتتو

 | لهأ ةديقع ىه لب ةديدج ةديقع تسيل ىهو . هتديقع رشن ىلع ٠ ىضاملا لصفلا ىف
 نبا ناكو .ةيميت نبا هبرد .ىلع اوراس نم رهشأو لبنح نبا مهمامإو فلسلا نمةنسلا

 ةعومجمو « ديحوتلا باتك انب رمو « هتافلؤمو هتارضاح ىف هتوعد رشني باهولا دبع
 ةيميت نبأ ذيملت ةيزوجلا بق نبال داعملا داز رصتنعو تايبشلا فشك ةلاسر اهنمو ديحوتلا
 باتكو ركنملا نع ىبنلاو فورعملاب رمألاو هيبنو هنيدو هبر دبعلا ةفرعمو رئابكلا باتكو
 نم كلذ ريغ ىلإ لوسرلاو مالسإلا نيدو هللا ةفرعم ىف لوصألا ةثالثلا باتكو لئاسملا

 لهأ باوج : اهنم ةريثك تافنصم اهيف هدعب تلاوتو . ةيباهولا هتوعد اهيف ثب تافنصم
 ريسيت هللا دبع نب. ناملسلو « هنبا هللا دبعل ةيديزلاو ةعيشلا مالك ضقن ىف ةيوبنلا ةنسلا

 دجن ذإ , دجن ءارو اركبم ةوعدلا ىف فيلأتلا عستاو . ديحوتلا باتك حرش ىف ديمحلا زيزعلا
 . رايخألا قتنم رارسأ نم راطؤألا لين هباتك اهبيف فلؤي ىنعلا ىناكوشلا ىلع نب دمحم
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 0 ظ حيراتلا
 ثيدحلاب أدبنو « ىبرع دلب لك ىف تطشن اك ةيبرعلا ةريزجلا ىف خيراتلا ةباتك تطشن ٠

 وهو (ةكف رانا قرزألا باتك ةكم نع اناقلي ام مهأ نمو « زاجحلا ىف طاشنلا اذه نع

 0 وبال عتاب رصعلا اذه ىف اهنع اناقلت ىّتلا تافنصملا مهأو رك جناتك

 خم املع نركتو اق ارق لالا: ةنيس الك ةفولولا" قيبذلا .كنيكأ نيد بنطلا نا
 يضم: كلقتو .ةنملع» نم بنالطلا قف نودع هلوحان تاع : ذاذفألا اهئالع نم حبصأ

 ءافش» هباتك اهيف فنصف « ةكم خيراتب ىبعو 8” ةنس فوت نأ ىلإ ىكملا مرحلا خيش

 ىف نيا دقعلا » هباتك هنم مهأو « عوبطم وهو « نيدلحم ىف «مارحلا دلبلا رابخأب مارغلا
 ةكم نع ثيدحلاب اهحتتفا « تادلجم نامت ىف وهو « هيلإ عجرن ىذلا «نيمألا دلبلا خيرات
 , نيدمحملاب ائدتبم هرصع ىّتح مجارتلاب اهعبتاو « ةيوبنلا ةريسلا لمجأ مث اًيفارغجو اًيخيرات

 « هل ةمجرتلا ىف بهسأ الإ ًارعاش الو ةكمب ًارواحي الو ًانذؤم الو ًاملاع الو ًامك اح كرتي لو '

 )١( عماللا ءوضلا ىف هرظنا ١4/107 رظنا هيف تارذشلاو 1/1١م

  7/ةة!١ هسفنل مجرت لقو ( نيكلا دقعلا ) هباتك ةمدقمو
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 ىكملا ىركب ؟''رايدللو . ىراضحو ىبدأو ىناقثو ىسايس : ةكلل لماك خيرات كلذب وهو

 نيدلحم ىف «سيفن سفنأ لاوحأ ىف سيمخلا» ناونعب ةيوبن ةريس 44٠ ةنس ىفوتملا
 هرصاعي تاكو .ةبعكلا خيرات نع ليوط ليصفت اهيفو «ًارارم تعبط « نيريبك '

 هلوباهيفت + ةتس.:قوتا نأ :ىلإ + اسرالطو: ايتقف :ناكوت 4 قكملا كاوززلا 197 نيننلا يطق

 دهع ىف هنمز ىلإ اهماكحو ةكم خيرات نع هيف ثدحت «مارحلا هللا دلب مالعأب مالعإلا»

 ةنس ةكمب ىفوتملا ىلينحلا داعلا نب 0 ىحلا دبع وه ماع خرؤم ةكلو . ًارارم عبط « نيينايعلا
 تاونسلا ىلع بترم مجارت باتك وهو « بهذ نم رابخا ىق بهذلا تارذش» هلو 8

 ةنس قوتملا نالحد ىنيز لمخيم ةكف. كوول وموت .اةرجبهلل قبلا "ةنيس قع
 ( مارحلا دلبلا ءارمأ ىف مالكلا ةصالخ» : هلو م1885/ه4

 ُْق ًاباتك فلأ ىذلا ةلابز نب نيسحلا نب دمحم - مملعم قو اهوخرؤم اهرودب ةنيدمللو

 نم لق لب « هددصب نحن ىذلا رصعلا ىخرؤم ندوب ةرجبلا 155 يللا تلح
 بحاص وهو 91١ ةنس هتافو ىتح ةنيدملاب رواحملا ىرصملا !*7 ىدوهمسلا نيدلا رون مهرهشأ
 ةنيدملا ةيفارغج ىف ةريبك فراعم ةرئاد باتكلاو .« قطصملا راد فاين قولا ءافو بناتك

 و .«افولا ةصالخ » مساب هل رصتخم عبطو نيدلجم ىف رصع عبط اهرابخأو اهخيراتو
 تاقبط ىف ةطوطخم هلو « رشع ىناثلا نرقلا لئاوأ ىف ىفوتملا ىفدملا رضخ نبا ةنيدملا ىخخرؤم
 ةصق هلو ١١1174 ةنس ىوتملا "0 ىجنزربلا رفعج هدعب ءاجو . ةيرصملا بتكلا رادب ةيفنحلا

 . ليعامسإ نب رفعج هديفحل حرش عمو ةدرفنم ًارارم رصمب تعبط « ىوبنلا دلومل

 هللا هكييع ىو ةيعت قو زغ مهمدقأ نمو ةيخيراتلا مهتافنصمو نيخرؤملاب نعلا ظتكتو

 بهذملا سسؤم نيسحلا نب ىبحب قحلا ىلإ ىداحلا مامإلا ةريس ىف اباتك فنص ىذلا ىولعلا

 نب دمحأ نب نسحلا نرقب هدعب فئصو ؟8» ةنس ةمامإلاب هتعيابم بقع نعلاب ىديزلا
 ةباتكلا طشنتو . ةرجهلل "98ةنس ىفوتملا ئىسرلا مساقلا هللاب روصنملا رابخأ ىف ًاباتك بوقعي

 تانك هلو 487: ةئس قوتملا ديبز ريمأ حاجن نب شايج اهيخرؤم نم اناقليو « نعلاب ةيحيراتلا

 ىف هرصتخا 878 ةنس ىفوتملا ىنملا ةراع نأر يغ ءانيلإ ل صيملو دقف «ديبز رابخأ ىف ديفملا»
 راع ملل رشغ فوراعملا ةرئادو 4١94/8 تارذشلا ىف هعجار )١(

 تارذشلاو 74/0 عماللا ءوضلا ىف هرظنا (4) . ةيءالسإلا
 . ا ١/ علاطلا ردبلاو هم ص رفاسلا رونلاو 7*5 / مم تارذشلا ف هرظنا 2(

 . "م ١/ قربجحلاو 9/٠ رردلا كلس ىف هعجار (ه) . ها علاطلا ردبلاو ”89

 ىداحلا نرقلا نايعأ ىف رثألا ةصالخ ىف هعجار (*)
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 ىف هل باتكب ١ ةراعربّتشيو . ةرهاقلا ىف عبط دقو «ديبز رابخأ ىف ديفملا رصتخم » هامس باتك
 ( هرصع ىح اننا داو نميلل هيف خرؤي وهو ٠ ةرهاقلا ىف رشن 6 ىاك هرشن نعلا خيرات

 رخآ ىف ءارزولا نع هيف ثدحت («ةيرص' ءارزولا رابخأ ىف ةيرصعلا تكنلا » هامس باتك هلو

 باتكلا اذه عبطو , هنبا لماكلاو رواش, كيزر نب عئالط مهو « نييمطافلاب دهعلا
 « ارارم نعلا ءاهقف تاقبط ركذ انب رمو . هناويد هعم عبطو ىضاملا نرقلا رخآ ىف نولاشب

 ىضاقللو . ىرجملا سداسلا نرقلا رخاوأل ىوتملا ىدعجلا ةرمس نب ىلع نب 'ارمعل وهو
 ريس ىف ةيدرولا قئادحلا » امه نايخيرات نافنصم 587 ةنس قوتملا ىلحتا دمحأ نب 2 ديمح

 (4 ىدنجلا نملا ىخرؤم نمو «رايخألا ةرتعلا لئاضف ىف راهزألا نساحم» و «ةيديزلا ةمئألا
 (كولملاو ءاملعلا تاقبط ىف كولسلا» هلو 77 ةنس ىفوتملا فسوي نب دمحم نيدلا ءاهب
 ناطلسلا ركذ انب ٌرمو ٠ ضنص لكن م اهئالعو نمب ا ماكحل هيف خرؤي هنأ هناونع نم حضتي و
 باتتك 708 ةنس قوتملا ىلوسرلا © سابع لضفألا ناطلسللو « هبتكو ىلوسرلا فرشألا

 نب هللا دبع ىعفايلا نعلا ىخرؤم نمو . «ةينعلا بقانملا ىف ةينحلا بهاوملاو ةينسلا اياطعلا »

 مجارتلا ىف نانجلا ةأارم باتك هلو 758 ةنس هتافو ىّتح اهب رواجملا ةكم ليزن فيفع نب دعسأ
 هباتكو 8١7 ةنس ىفوتملا )7 ىجرزخلا نسحلا وبأ وه ريبك خرؤم اناقليو . عوبطم وهو ةماعلا

 ةافو ىّتح ةلودلا كلتل خرؤي وهو سيفن باتك ةيلوسرلا ةلودلا خيرات ىف ةيؤلؤللا دوقعلا
 دقو هرصع ىف نيثدحملاو ءارقلاو ءاهقفلا رابك نم ناكو م ا" ةنس ليعامسإ فرشألا ناطلسلا

 ضرعب ال وهو . ةقيقد تاجرت نييلوسرلا نيطالسلل مجرتو ؛ ًاكح ًاينمز ًابيترت هباتك بتر
 ًاضرع ىراضحلاو ىفاقثلا خيراتلا ًاضيأ ضرعي لب بسحف ىسايسلا خيراتلا باتكلا ىف
 "7 عبيدلا نباوه مهم خرؤم هدعب ءاجو . نيريبك نيدلجم ىق عوبطم وهو « لضْفم

 مظعألا عماجلا ىق ثيدحلا سرد ًاريبك ادحم ناكو « ىديبزلا نمحرلا دبع هللا دبع وبأ

 نوميملا نعلا رابخأب نويعلا ةرق اهنم « ةددعتم ةيخيرات تافنصم هلو 444 ةنس قوتو ديبزب

 ماشلا مسق ةديرخلاو ١" / ناكلخ نبا ىف هرظنا )١(

 ١١ ءارعشلا . نيب هتمجرت رداصم قأتسو .

 : هل ققحملا ةمدقم هباتكبو هب فيرعتلا ىف رظنا (1)
 . ديسلا داؤف

 . ١7١ ص ىقارجلل نملا خيرات (*)

 ١74 ص ىواخسلل خيبوتلا نالعإ ىف هرظنا (4)

 . ةيؤلؤللا دوقعلا هباتك ىف ىجرزخلا هيلع دمتعيو

 تارذشلا ىو ىجرزخلل ةيؤلؤللا دوقعلا ىف هعجار (5)

 ص ندعو جحلا كولم رابخأ ىف نمزلا ةيده فو 757/5
44 . [ 

 تارذشلاو 7١١/0 عماللا ءوضلا ىف هتمجرت رظنا (5)
 . ةا/

 ةيغب هباتكر خا ىف هسفنل هتمجرت عبيدلا نبا ىف رظنا (1)

 ؟هه/86 تارذشلاو 7١7 ص رفاسلا رونلاو ديفتسملا

 . 188/9 ةرئاسلا بكاوكلاو ١/*” علاطلا ردبلاو



 ما

 رهاط ىنب ةلود هيلإ فاضأ مث « نييلوسرلا ةلود ىف ىجرزخلا ىلع دمتعا دقو 477 ةنس ىتح
 رابخأ ىف ديفتسملا ةيغب ةيخئراتلا هبتك نمو . اه خيراتلاب ىنع نم لوأ دعيو مهتفلخ ىلا

 ةديجلا بتكلا نمو .ةرجهلل ةعساتلا ةئاملا ىتح ًالصفم اهخيرات ضرعي وهو ديبز ةنيدم

 هدعيب اناقلتو . ( نديل عبط ) ةمرخم ابل ندع رغن خيرات رشاعلا نرَملا ىف تفلأ ىلا

 ةنس ىوتملا ىزومرجلا هبتكام كلذ نم « نيينامعلا ماكحلا ىو نما ةمتأ ىف ةريثك بتك

 عا ف ةيضملا ةرهوجلا» هامس دقو « مساقتلا نب هللاب كيرلا مامإلا خيرات نع ٠ا/

 اباتك ٠١59 ةنس قوتملا دمحم نب مساقلا هللاب روصنملا خ خيرات نع بتكو (ةيديؤملا ةفالخلا

 هللاب ديؤملا نب نيسحلا نب ىبحي فّنصو . «ةريسلا نويع نم لمج ىلإ ةريشملا ذبنلا » هامس
 رابخأ ىف نمزلا ءابنأ مساب 4١٠ه ةنس ىتح نميلل ًاخيرات رشع ىداحلا نرقلا رخاوأ ىف ىنما

 وه عبطي مل روهشم باتك ١١١١ ةنس ىلاوح قوتملا ىلاعنصلا ىبحي نب فسويلو . «نعلا

 نيح نم نييعيش ءارعشل مجارتلا تارشع نمضتيو «رعشو عيشت نميف رحسلا ةمسن ١ باتك

 دعب نمل مجارتلا ىف باتك هبانلا ملاعلا ىلاكوشلا ىلع نب دمحمو . هرصع ىلإ ةعيشلا روهظ
 ىتلا عجارملا دحأ وهو « علاطلا ردبلا » هامس رشع ثلاثلا نرقلا ىف هرصع ىّبح عباسلا نرقلا

 نعلا رابخأ ىف تابختنم لثم ةسيفن ةريثك ىرخأ بتك كانهو . ءزجلا اذه ىف اهركذ رركتي

 ةنس قوتملا سورديعلا رداقلا دبعل رشاعلا نرملا مجارت فق رفاسلا رونلا لثمو « ىبادمهلل

 . (رفاسلارونلا ليمكتب رهابلا ءانسلا » هامس باتكب ىمرضحلا ىلشلا نيدلا لاج هيلع لّيذو ٠8 ١
 لاح داترملماهفألاو راكفألا ةضور» اهنم ةرخأتملا بقحلا ىف ةفلتخم ةيخيرات بتك دجنلو

 / ه 1778 ةنس ىوتملا ىناسحألا مانغ نب نيسحل «مالسإلا ىوذ تاوزغ دادعتو مامإلا

 . ىف لاتقلاو هءارأو هلئاسرو باهولا دبع نب دمحم ةوعدو دجن خيرات حضوي هيفو م ٠

 ىف دحملا ناونع باتك ةيمهألا ىف هيليو . هباتك ىف عجسلا نم رثكي وهو « ةوعدلا ليبس
 ئدتبي تاونسلا ىلع خيرات وهو م 187 / ه ١19٠ ةنس ىوتملا رشب نب ناّمعل دحن خيرات

 نب دمحم لوزن نيح نم ىأ م 1861 / ه 1754 ةنسب ىهتنيو م 17/44 / ه 1184 ةنسب
 ةافو ىتح هترصنل هدي ىف هدي دوعس نب دمحم ريمآلا عضوو «ةيعردلا ١ ىف باهولا دبع

 ىف مهترامإل نييدوعسلا سيسأت ذنم ةوعدلل ةقباس ًاثادحأ باتكلا نمضو . ىكرت نب لصيف
 ليو . عجسلا نم لاخخ لسرم باتكلا بولسأو « ةرجهلل عساتلا نرقلا فصتتمب ةيعردلا
 نرقلا رخآ ىف ثداوحلا نم دجن ىف عقو امف رردلا دقع» باتك ةيمهألا ىف نيفلاسلا نيباتكلا
 ىبتنا نيح نم ئدتبي وهو ىسيع نب حلاص نب ميهاربإل «رشع عبارلا لوأو رشع ثلاثلا

 تاونسلا ىلع ىخيراتلا هثيدح ًاعزوم 19471 /ه 174 ٠ ةنس ىّيحرمتسيو ١774 ةنسرشب نبا



 فسااثلارّضقلا

 . ءارعشلاو رعشلا طاشن

 هنأ فورعمو . رصعلا اذه لاوط ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةنسلألا ىلع ىرحي ايح رعشلا لظ ٠
 ةريزجلا ىف لق وأ « اهيبرغو اهيقرشو ةريزجلا ىلاهش ىف دتمت تناك هعيباني نأو ًاميدق عبن اهنم
 نعلا تناك ذإ « اهقاعأ ءانثتساب قدا ةرابعب وأ ىلهاحلا رصعلا ىف نعلا ءانثتساب . اهعيمج

 ملكتت ةلبلق ءاحنأ الإ ا مو 2« ىحصفلا مادختساو برعتلا ف كا ل ةيلاهغلا

 نيبو تومرضح ىفو نارجن ىفو زاجحلا ءازإب نعلا ىف رشتنت ةيبرعلا تناك اَهيِب « ةيريمحلا
 ثدحتي اهنم قب دق ناكام برعت مت لق وأ مالسإلا دعب ًاعيرس نملا برعت متو. نا دزأ
 ظ ] . ةيريمحلا

 ىتح ةرجهلل 784 ةنسب ئدتبي ىذلاو هل خرؤن ىذلا رصعلا اذه ىلإ لصن ال نحنو

 ةصاخو - زاجحلا تناكو « ةريزحلا ءاحنأ لك ىف ءارعشلاو رعشلل حضاو طاشنب رعشن
 اورجاه نم راعشأ ال مهراعشأب مجارتلا بتك رخزتو « ءارعشلاو رعشلل ةريبك اراد - ةكم

 نأ نم رثكأ كلذ نإف بسحف ةليوط ًاماوعأ اهب اولظ نم وأ مهتايح ةيقب اهيف اوضمأو اهبلإ
 مهتايح اوقفنأو ا نيذلا اهلهأ نم ءارعشلا راعشأ ًاضيأ لب + ىصقتسي.وأ ىصح

 كلذ ناكف : مهنارهظ نيب اهيف ميقيو ءارعشلا نم اهيلع دفي نم ىلإ نوعمتسي اوناكو . اهيف
 تناك مهنم ريثكو « نيروهشملا ءارعشلا نيواود نوءرقي اوناكو . مهتايرعاشل ًاغئاس ءاذغ

 سفن ىه نكت مل ىحصفلا مهرعش ةغل نأ ظحالن نأ دب الو . ةبصخ ةيرعش ةكلم هيدل
 رعشلاو ةغللا ةرجهلل ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا ىف ةغللا ءاملع ذخأي مل يدق نفف « ةيمويلا مهتغلا

  رصعلا باتك ىف انركذ دقو « |مهيف مهتشيعمو اهب ىلاوملا نم ريثك لوزنل ةكمو ةنيدملا نع
 - ةسمخ ناك ةيواعم نب ديزي دهعل ةنيدملاب ةرحلا ةعقوم ىف ىلاوملا نم ىلتقلا ددع نأ ىمالسالا

 اوناك ذئنيح ةنيدملا ناكس رثكأ نأ دكؤي امم فالآ ةثالث برعلا نم مهددع ناك اَنيب فالآ
 مم
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 خيراتلا اذه ىف نييلصألا اهناكس 2 اوناك ةكمب مجاعألا نأ ديالو . مجاعألا نم

 اذه ف انلاب اهت « ًاماع رشع ةثالث وحنب هدعب لق وأ ةرجهلل لوألا نرقلا فصتتنم وهو

 ىف برعلا ىلإ مجاعألا ةسن وكت: نأ ءاشألا ةئاقع عم قفتي ىذلا لوقعملا نإ ؟رصعلا

 ةيماع ةغل عويشل رصعلا اذه ىف تدعأ ةدايز ىهو ؛ ةريبك ةدايز تداز نيتسدقملا نيتنيدملا

 فيرحتلا اهيف رثكيو « ةليخدلا ةيمجعألا ظافلألا اهيف رثكت ةغل « ةماعلا ةنسلأ ىلع ةلوادتم

 لازت ال تناك ةيماعلا ةغللا هذه روهظ نم مغرلا ىلعو . اهتاربنو تامكلا عطاقم قف

 نوريثك ةذتاسأ كانه ناكو , هراهظتساو هظفحو ميركلا نارقلا لضفب ةيح ىحصفلا

 داوم عيمج ف 556 تتح نتاج ادخل كي سانا وملعب ةيب رعلل
00 

 . حيصفلا 0 رعشلا ا هي 0 ( ةرهدزم ار

 نويفيرفإلاو شابحألا اهزني ناك كلذ عمو . ةريثك قعلا قف ةبجألا رضانعلا نكت مو

 ندع ىف لزني ناكو « ديبز ىف ةرامإ ةبقح قف مهسفنأل اونوك شابحألا نأ اني رمو « ةرثكب

 ىهو - ةيقيرفإلا رصانعلا نأ ودبيو « نييتعلا عم نورجتي اوناك نيذلا دونحلا نم نوليلق

 ةغل نمزلا رم ىلع نملا ىف نوكتت مل هنأ كلذ. ىنعم سيلو :ًاعيرس برعتت تناك - ةرثكلا
 نرقلا ىتح « ةنيدملاو ةكم ىلإ سايقلاب ترخأت كانه ةغللا هذه نأ هانعم نكلو « ةيماع

 ىكحي ةرجهلل 8+0 ةنس ىوتما ىلا ةراعف « اهئاحنأ ضعب ىف لقألا ىلع ىرجملا سداسلا
 ه١ ةنس ىف ديبز ةنيدم ىلإ نعلا ةمابت نم لخد نيح هنأ ديبَر رابخأ ىف ديفملا باتك ىف

 ىف اهب ملأ ىلا سرادملا عيمج ىف ءاهقفلا بجعت هرمع نم نيرشعلا نود وهو هقفلا بلطيل

 (ةيرق) قوف داكع البجو» : هلوق نمو « مالكلا نم ءىش ىف نحلي ال هنأ نم ةدلبلا كلت

 . مهنغل ريغتت ملو مويلا ىلإ ةيلهاجلا نم ةيبرعلا ةغللا ىلع نوقاب |هلهأ (هنطوم) بئارزلا

 مهنم دحاو نحل ام هللاو الف ءاهقفلا عم و ديبز ىف ىلوخإ نم ةعبسو ىدلاو قراز املو

 ' اهلهأ ناك ديبز لثم ةينعلا ندملا نأ ةراع مالك نم حضتيو . 27 (هيلع اهوتبثأ ةدجاو ةنحل

 لابجلاا لهاو ىداوبلاو ةماهت امأ « ىرجهلا سداسلا نرقلا ذنم ةيمويلا مهتغل ىف نونحلي

 هلا تلا قع قوتك ءاغا نأ ودع. امنع امل ىحصفلاب نوقطني نولازي ال اوناكف

 امب نوثدحتي نم مويلا ىلإ لازي ال هنإ لاقي لب « ؛ ًاحيحص ًاظفل ةيبرعلا ظفلت ة رخل ا نوكع

 يدصعلاا نإ ىناملسلا فاالحملا بحاص لوقي ذا ؛ نوحلم ريغ ًائيدح ءاحنألا كلت ضعب ف

 0 بسس يرسل
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 : لوقي دا ةرمح داّؤف اند اورو كلذ روصيو را ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ب ام ةعقاولا تاجهللا كدقتعن اف ىحصفلا ىلا اهبرقأو ( ةريزجلا قد تاجهللا حصفأ »“

 م ٠ تامكلا ن رعب دالبلا هذه لم ا (ريَسع) 2-1 ا تاو اس فوج
 ون يصع يسر دب رجا رييبيرو بسلاسل

 ىلع مع ىلع يا ْق وفرت مهنأ ناسنإلا اهنم نط المج نوجرخي ةقطنملا هذه
 « ةهيدبلا ىلعو ةقيلسلاب نوملكتي مهنأل « كلذ فالخب ىه ةقيقحلا نأ اب وحنلا كلذ
 ةيبرعلا راطقألا ىف اهنظن ًاظافلأ نولمعتسيو . هيلع رابغ ال ًابرعم ًاحيصف مهمالك ءىجيف

 . '!(ةهادبلا ىلع اهنولمعتسي مه.مهنكلو « ةكورتم ةلمهمةندمتملا
 ةيبرعلا ملاقألا تفرع ايك ةيماع ةغل اهسفنل فرعت مل نملا نأ كلذ ىنعم سيلو

 1 لا لاعب لك ىلع اهنكلو « ةغللا هذه ثادحا ىلإ عراست ل ها ها ,ىرخألا

 ءاهقف بجع دقف قباسلا ةراع مالك لدي اك ٠ ىرجملا سداسلا نرقلا ذنم ندملاب اهادحا

 امم « اهيف دادسلا مهتطخي الو ىحصفلا نوملكتي موق نعلا ءاحنأ ضعب ىف دجوي هنأ نم ديبز

 ةعرسب نوكتت تذخأو « ندملا لهأ ةنسلأ ىلع اشف دق ناك نحللا نأ ىلع حوضوب لدي

 مولعلابو ةيبرعلاب اهماكح ىنعي نأ ىف اهم ًالماع نما ءارث ناكو . ةيماع ةينمي ةغل كانه
 . نعلا ىف مولعلاو ةفاقثلاب ةميظع ةضبهن تضبن نييلوسرلا ةلود نأ فيك انبرمو ةيمالسإلا
 كلذ كر < ندعو: ءاعمو قو كير ق ةضاخو سرادملاو دجاسملا هتارتع تاعلا دقو
 هنأ ريغ . ةنسلألا ىلع ىرحت راعشألا لظت نأو نعلا ىف ةرهدزم ةيبرعلا لظت نأ ىلع لمع
 . ةيماع راعشأ ىرخألا ةيبرعلا دالبلا ىف نأشلا ناك ايك « كانه ٌمَظْنُت تذخأ هنأ ظحالي
 ةدغا لوا خيرات ىلإ انكتحا اذإو . طبضلاب راعشألا هذه ريكاوب ترهظ ىّتم فرعن الو

 اندجو « ىناعنصلا ءانغلا رعش» : سيفنلا هباتك ىف ماغ هدبع دمحم روتكدلا اهلجس ةيماع

 نأ .ندلا فاهش .رعانلل فو. :>:نئرجملا - مالا كرقلا ىلإ عجري خيراتلا اذه |

 ةنس نم مخ يذلا نع دبر ىوسرلا :تاظلنلا سررت دقو « هتّيلف نب دمحأ دمحم

 د ةينعلا ىاغألا هذه صئاصخ نايب ق مهاغ روتكذدلا بهسيو ا/515 ةنس ىّتح ١

 اعيمج اهنإ لوقيو . ىرجهلا رشع عبارلا نرقلا نم لوألا عبرلا ةياهن ىلإ ةتيلف نبا نمز نم
 ردي دعاوق مزتلي ال ىذلا ىبملا ىماعلا رعشلاب صاخ مسا وهو محلا فشلا خف

 ودبتو « تاحشوملاو تاليشللا هيف رثكتو . اهضورع مزتلي ال اك « ةيقاقتشالاو ةيوحنلا

 مناغ روتكدلا حضويو . ةيسلدنألا لاجزألاو تاحشوملا نيبو هنيب ةحضاو ةاكاخما
 ا ا ا ا

 . 44 ص ةزمح داؤفل برعلا ةريزج بلق )١(
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 ةغللا نع هتجمل ىف عفتري ىنملا ىماعلا وأ ىنيَمُحلا رعشلا اذه نأ فيك ًالصفم ًاحيضوت

 اعرف ٌدَعُي كلذب وهو . ىحصفلا ةغللا نع تاجرد هسفن تقولا ىف طببيو ةيماعلا ةينعلا

 نماثلا نرقلا ذنم ةيبرعلا ةريزجلا ىف عيشي دعا :كنلا .ىطدلا رمعلا ةركش دن اريك
 ةريزجلا ءاحنأ لك ىف اناقلي رعش وهو . ديزي وأ نرقب كلذ لبق عيشي ذخأ هلعل لب « ىرجملا

 . الايقز يونج هدجنو نيرحبلاو ناع ىفو تومرضحو زاجحلا ىف هاقلن ءرصعلا اذهل

 . ىحصفلا نع تاجرد طببيو ملاقألا كلت لكل ةيماعلا قوف تاجرد ولعي رعش هعيمجو
 . برعم ريغ هلك وهو « ىطبنلا رعشلا مساب هنومسيو ؛ ىحصفلاو ةيماعلا نيب ةغلب رعش

 ار لالا عبس قر نال( د اين مالا رعدلا لع ورأت ف اي
 ىف ناكام عم سكاعتي رعشلا اذه ىف فقوملا نأكو"# ةصاخلا ةيلحما امتاجهل اهل تناكو « هيف

 1من جوج دويعوج ميطابب

 _ ميل هماغنأو .اهضورع_. ناحلاو ىع ٍىحصفلاب صفلاب مظنلا ىلع وطفل اوناك نويلهاجلاف « ةيلهاجلا
 نهتوشس ها حميدو وت نو روب دج وريني مشو هنم» سند لس وصي م يوم

 اذه عم ةريزجلا ءارعشو_.. ماع .ةيمويلا مهتغل ل عم « ًادبأ اهنع نوكفتي اونوكي
 ايهزبت ننهي ا ل :دونهديميل يجرمجج عب جب و زعبي دي ووو وحب ةيعبلا سدح

 ذخقيو ىحصفلاب مظنلا مهنم رفن كرتيف « ةيمويلا مهتغل نم اوبر نأ توديري ىطبنلا رعشلا
 . ةينايبلا رصانعلاب هنودفري نولظي كلذ عمو ؛ ةيماعلا اهتغلو هتليبق نم ريد ةغللا هذه

 ًاليلق اهفيرفم ظبيان نشر عشانا ساسحإ مهلئاخد اعتاكو ,. حيصفلا رعشلل ةيعيدبلاو

 . ةثدحتسملا ةيطبنلا مهتغل ىلإ نوذفني مهلعج ام وهو « ةيمويلا ةيماعلا ةغللا نع اريثكوأ

 رعشلا ىلع اموي هتف َلْعَت ل ىنعلا ىنيَمُحلا لق وأ ىماعلا رعشلا اذه نإف نكي اهمو
 ىلع قدصي امو . مويلا ىلإ نعلا ىف هراهدزا هل لظو ناجوصلا بحاص لظ ىذلا حيصفلا
 نكلو « ىماعلا ىنيمحلا رعشلا نومظني ءارعش اهيف ناك دقف < تومرضح ىلع قدصي نعلا

 ركب ىبأب كلذل لّثْمو ىنيمحلا رعشلا نومظني نم ىلع ىّتح ةرطيسلا حيصفلا رعشلل تلظ

 هرعش نكلو ةيماع ةّيييَمَح ىناغأو ًارعش هل نإف 414 ةنس وتملا ىمرضحلا سورديعلا
 ةجحم » : هناويد كلذ روصي ايك « هيلع بلغ ىذلا وه لق وأ عاشو عاذ ىذلا وه حبصفلا
 . اديدش ابازلا :يصضقلا» نم تاتا ليما هرديع نأ اه ةلساتل ةفيسو»”كللانقلا

 نأ ًاريثك لوزنلا ةريخألل أيه 5 ةيناريإو ةيدنهو ةيقيرفإ ةيبنجأ رصانع نارع لزنت تناكو --

 ًنايحأ تناكو : ناع ىلع نيح ىلإ نيح نم نوريغي اوناك اهماكح لقوأ ةيناريإلا زمره مكاح
 نييناعلا ةغل ىف ةليخدلا ةيناريإلا تالكلا كلذل ترثكو « اهب نييناريإلا لوزن رثكف « مهعبتت
 ضعبو اهعطاقم ضعب ىف اهتاذ ةيبرعلا ظافلألا ىف تاريغت كلذ عبتي نأ ىعيبطو « ةيمويلا
 مهمالك» نأ اهلهأ ىلع ظحالو ناعراز نيح ًاقحم ةطوطب نبا ناك كلذل « اهتاربنو اهطوغض
 « لكأت ال ًالثم نولوقيف الب !نولصي اب نوملكتي ةملك لك « برع ممن عب حيصفلاب سيئ
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 ركذ ىتلا ال امأ « مهظافلا هتلخدو نييناريإلا ةناطر هتلخد مهمالكف .(اذكل عفت ال « شمت ال
 يا ريكأف ًائيش صخش نم نوبلطي نيح أمئاد اهب لاعفألا نولصي مهنأ ةطوطب نبا

 اوناك نييناعلا نأ كلذ نم نظن ال 3 ىغبشو . . ديكوتلا مال اهلعل وأ ًاليلق ةدمو تفرح

 دعب امأ « ةيمويلا مهتغلو مهتجهل نع ثدحتي امنإ وهف « ةطوطب نبا دهع ىف ىحصفلا اورجه دق

 رضوا رام ؛ اعيمج اهب ةيبرعلا ملاقألا ماتها ىحصفلاب نومتبب اوناكف كلذ

 (ببابرأ نع ةيعرشلا 7 ةيبرعلا اوقلت مهنأ كانه رعشلاب ا ى أرقن ام اريثكو

 . ندملا نم امجريغو راحص فو ىَوَرن ىق هسفن كلذ لقو : ناع ف ٠

 ( اهزنت ةريثك ةيناريإ رصانع تلعج ناريإل اهنهجاو نيرحبلا ىلع هظحالن هسفن اذهو

 : ةيئاريآلا نينات ىلإ لصبال ناك ناو كانه تاشن.ققلا ةيماعلا ةغللا ىف ريثأتلا ضعب كلذل ناكو

 ىلع نوفكعي نوينارحبلا لظ دقو . اهوكحو كانه اولزن ام ًاريثك نييناريإلا نأل ناع ةيماع ىف
 غارغتك روهظلا العا اع ةذراوه قم 7 رعشلا نوري اولظو ةيبرعلا مولعو ةيمالسإلا مولعلا

 ىف هدص الو هدر نكمي ال ناكر عشل | ليس نآكو ٠ ”رصعلا اذه لاوط نمزا ا رم ىلع نيفلتخم
 ك1 اخ يسبب بسس اما بيوس موعده و ل هيد

 برعلل داز اعاد وهف. . ىبرع ملقإ ىأ
 : 5 سس سس يبست

 اهنم فارطأ ىلع فرغتن نأ عي 5 عمو َ 00 3

 رعشلا ظفح لئاسو 3 مل ذإ . ةرواحم ا راطقألا ىلإ اع نولحري اوناك نم لالخ نم

 نورجاهملا ءالؤهو . قرولاو ربخلاو مالقألا نم ىلوألا هلئاسو دصقنو « ةأيهم ا
 ديدألا زم بدهم فرعا لا ؛ وع ا ولا

 ةوعد عم دج ىف. ل 0 طاشنب ها عضوملا اذه ريغ ىف انب رم نو ىلع لصولا
 ..ضرحملا رقع قالا نرقلا لطساوا كتف« .تناعولا دبع قي دمع

 ءارعشلا ةرثك

 دف ءرعشلا ىف ًاعساو ًاطاشن ةفلتخما اهملاقأ ىف اهنع انثدحت ىّتلا ةيبرعلا ةريزحلا لود تثعب
 ٠ َ 2 00 ل ًّ 8 سل مج .5 0007 ع .٠

 ظ اممف تماق ولا نعلا ف ةصاخو ُ ءارعشلا نم هرهمج مجم سفح نأب لونعي امن اد ماكحلا ناك

 ءالؤه رابخا نا ريغ . مهيلع اياطعلاو لاومالا رثنو ءارعشلا بذج ق تسفانت ةريغص تالليود

 ةفئاطل اهتمنتو ةميتيلا ىف ىبلاعثلا مجرتي نأ نونظملا ناكو « ةليلق ىرجملا عبارلا نرقلا ىف ءارعشلا
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 اذه ريغ ىف هل مجرتنسو « ىماهتلا نسحلا ابأ ركذ دق ناك نإو « مهب َنْعُي مل هنأ ريغ « مهنم

 ناريإ ىلإوأ قارعلا ىلإ ةريزحلا نم اوجرخ نيرومغم نيليلق ءارعش ركذ هدنع ءاجو « عضوملا
 :وركذ ىتآلا ةكم ريمأ حوتفلا ىبأ ىف هلوق هل كظنرو ,ىكملا فرع لا با كف

 وتفلا بأ هللا 2 كّكوخ ىحورب يدق. ةاًدِسان

 جون ٌرمعو ٍناولس كلم
 ىزرخابلا نسحلا ابأ ناف هرصعل ةيبرعلا ةريزنجلا ءارعشل ةمجرتلا ىف رصق ىبلاعتلا نا

 مجرت ذا (رصعلا لهأ ةرْضَعو رضقلا ةي ةيمد ١ هباتك ةحئاف ُْق مهب ىنع ة ةرجهلل 5517 ةنس قوتملا

 : هلوقب مهل امدقم « 6 ةريبك ةفئاطل

 اعلا عم تعرو « 3 اههكلا قارا. نحب تفل داعش كابن :نييحا هنا

 ةولح « لمعتلاو عنصتلا نع اهنسحب ةينغتسم « حبرلا بابضلا عم تدؤرزتو ٠ حبشلا
 ءاملا نم بذعا وه ام ةقبطلا هذه راعشا نم ىل عقو دقو . . لماتلا نسحب رظانلا اهقاذ اذإ

 ] . «لايشلاب تقفص لومشلا نم قرأو : لالا

 ىف ىتش لئابقو ندم نم مهنا ءارعشأ ل ل ل

 ىدسألاو ىرماعلا مهنمو « ىنعلاو ىنقثلا قئاطلاو ىلدملاو ىكملا مهنف ) 2 ةيبرعلا ةريزجلا

 ف ةريزجلا 0 8 ا 0 ىنابيشلاو ىعَبرلاو 0 ىاطلاو ىركبلاو

 زا ل
 يارا بوحيالات 1 عي جوز او مجيب السلا تك

 0 7 ل د سلا نرذلا فقيضشم قلع زم ىلع ةرطيسم لازت ال
 هفاس امو ىزرخابلا مجارت كلذ حضوت اك + نهلاو زاجخلاو 0 ىف هس رغلا 5 ىلع

 , دادغيو ةرصبلا ءارو ام ىلإ هتالحر دمي مل ذإ ةريزجلا لخدي مل وهو ؛ راعشأ نم اهباحصأل

 ماظن مظعلا مهري زوو ةقجالسلا ةرضاح ىلا ةنيدم ىف وأ نيتنيدملا نيتاه ىف هيقل نم مهنمو

 مل مهروهمجو . مهحنادم هل اومدقيل ةيبرعلا ةريزجلا ءاحنأ نم ءارعشلا هيلع دفو ىذلا كلملا

 نيذلا نييندملاو نييكملا ءابدألا ضعب نع مهراعشأو مهرابخأ ىور دقو « ىزرخابلا مهقلي

 ىميقلا ليعامسإ نب لضفلا رماع ابأ ةصاخو نييناريإلا ءابدألا ضعب نع وأ هل مهوركذ
 دثالق ١» ىمسي هل ساتك نع لقني ةيناث .ةراتو ةهفاشم هنع لمني ةرات وهو 2« ىلاجرحلا

 ةنس قوتملا ةكم ريمأ ىنسحلا رفعج نب نسحلا 9 حوتفلا وبأ هل مجرت نم لوأو . «فرشلا

 ريثك هبنذو دجن ىف فحاوزلا نم : بضلا (؟) . 88/١ ىبلاعثلل ةميتيلا ةمنت )١(
 .دقعلا 2 مايخلا ىزرخابلا اهب دصقب انه راعشالا تايبا(؟١

 .59/14 نيقلا دقعلا ىف هرظنا(:)9 : ةيدابلل امر. .لبآلا نابوأ- نف«ةدكنملا
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 هلق هل نيقنأ كفو. ةزكيلل 1+
 كافج َلثم ُداَقّرا ىنافجو كاوه َلْصَو مومحلا ىنتَصَو
 كاح وه ام ّرش هللا ىَفك اي 2 ىَبَضَع كنأ لوسرلا ىل ىكحو
 )١( ركش حوتفلا ىلأ نبال ةديرخلا ىف داعلا امهبسن دقو « ةروصو ة ةركف نافيرط ناتيبلاو

 نيب هل ةصق لاله ىنب ضعب كاح ىذلا وهو 4 هال ةنس ىفوت نأ ىلإ ةكم ةرامإ ىلع هفلخ ىذلا

 مث « ىلالحلا ناحرس نب نسحلا تنب ةيزاحلا جوزت هنأ « انبرم اك اومعز ذإ ةيلالحلا مهصيصاقأ

 , اهيوبا ةرايزل اهنوديري مهنا ةجحم هيلع اولاتحاف « ةبضاغم اهتريشع نيبو هنيب تثدح

 ا ل ا دعو مهعرجا نإ عما يحدو
 لاله ىني ةلحر نع فورعم وه ام وحن ىلع « ايقيرفإ ىلإ ىربكلا مهتلحر ىف اوضمو

 هيا اهب ىهنو تقام نأ ىلإ هي قلكت تلظو:. فذ نحس هضاوج خيب الل لظو:# ةروهشملا

 اهيف ىرحي ذإ « ةريزحلا نم مهتلحر دعب ةصقلا هذه اوجسن لاله ىنب نأ ودبيو . ةقشاع

 هاور امل ء معزلا اذه معزن امنإو « ةيلالحلا صيصاقأ ةيقب ىف ىرحي اك بارعإلا للخ
 نكي مل ىبارعإلا للخلا نأ ىلع لدت ىهو « خيراتلا اذه ىف نييدجنلا ذاهخا نم كررتكابلا

 ثدح امنإ كلذ نأ انريدقت ىفو « ىرجهلا سماخلا نرقلا طساوأ ىتح مهتنسلا ىلع اشف دق

 20 هلوغ ركش نمآلا ىلإ تقني اه تيرظ: نمو... ةرشابم“ ةلاثلا نورقلا ف
 بتجي لذا نإ 0ك 0م ماض ٍضرأ نع كمايخ ضو 0 وع

 بطح: ةئاطوأ : بتطرلا :لدنملاف ا ناطوألا ىف ناك اذإ لحراو ١

 نم ضفرلا اذه ىف لمتحاا أهم م ءضلل هضفرو ةماركلاب هروعشو ىبرعلا ءابإ ناروصي ناتيبلاو .
 هل فوموو 6 يسرا رضاك ل ىعشاحملا ىمسي رعاشل ىزرخابلا مجرتيو . قاشلا ءانعلا

 نيسحلا نب رعت ليضتفلا نا م كالا يبتملا نيبتلا ناب راو « كلملا ماظن ىف ةحدم

 ة ةنييمتنلا مف انايباقلا قوس ]5 ننقل نقع  حيدم ىف هنم اهعمس ًاتايأ هل قوسيو « ىيشلا

 ءالؤه بناجب ىزرخابلا مجرتيو . طسوتم هرعشو كاكحلا ىبجحي نب رفعج ىمسي هل مل مجرتيو

 ىمسي فئاطلا نم رعاشل مث « ىبوأو ىجرزخ : ةنيدملا نم نيرعاشل نييككملا ءارعشلا
 هكلسي انمي ًارعاش نييزاجحلا ءارعشلا ءالؤه ىلإ مضيو . ًاقيقر ًالزغ هل دشنيو «رضخ نب ناولس
 هلو « ًاسراف ناكو « نملاب ةيليعامسإلا ةيحيلصلا ةلودلا سسؤم ىحّيلّصلا دمحم نب ىلعوه مهيف

 . "9 هلوق لثم نم لاتقلا ىف هئادعأب هكتفو هتيسورف ريوصت ىف ةديج راعشأ

 )١( نيثلا دقعلا (5) ىملعلا عمجملا رشن (ماشلا ءارعش مسق) ةديرخلا 8/١ . بيطلا دوع : لدنملاو .

 /ه نيفلا كقعلا رظناو ١و / 02 قررعلا ١6 :6 2/+ع ( ماشلا ءارعش مسق ) ةديرخلا 77 .



 ١4ه

 راك راثثلا ضوع مهسو ءرف مهحامر رسم .دتفلا شي تجوز

 راعألا ىقّلطت ثيحب الإ اهُجاوز حابتني ال العلا اذكو
 هكراعم روصتي وهو « دورولاو ريناندلاو مهاردلا نم فافزلا ىف نيسورعلا ىلع رثني ام راثنلاو

 اذه نإ لوقيو « هدونج فويسو هفويس اهب حيطت ىتلا هموصخ سوءر اهراثن « احارفأ هئادعا عم

 . اهقادصو العلا رهم امئتاد

 ةرامإ ثيح لامشلا ىصقأ ىلإ ًادعصم ابيقرش ىلإ ةريزجلا ىبرغ ءارعش ىزرخابلا كرتيو
 , ىرجحلا عبارلا نرقلا ىف ةيقارعلا دجن ىداوبو لصوملا ىف اهوسسأ نيذلا نييرماعلا ليقع ىنب

 وحن ًاريمأ لظو 4١ ةنس ةرامإلا ىلو ىذلا دّلقملا نب شاوُرِق وه مهنم ريمأل ىزرخابلا مجرتيو
 ةماعلا حمو :نووردسمو 36, ةوحا هتراما نفض هلعشأ لإ اماع نوب

 : هكوحو رعشلا 0 نسحن ناكو (« 0 اناعف ًاعرك ناك : نوخرؤملا لوقيو 5

 : ىزرخابلا هدشنأ ىذلا هلوق لثم

 ةدوهمم نم كيضرُي ام كيلي ٌرواغم ا 1

 هديرجن قى جوك قوربلا تلخ | َهَتْدَرَج اذإ بضع دّنهمو

 ةدو ف تقر اناتلا م[ مناك“ .ةنانلا .. نذل ”فقسو
 هديدبت ىلع ىدي دوج تطلس ىننأ الإ لاما تيوح اذبو

 قشي ال ىذلا هسرف هيلع هب رعنأ امهوه امئاو ب هئابآ نع ًاثاريم سيل هلام نأب رختفي وهو

 كلتو « لاجرلاب كتفي ىذلا هحمرو لازنلل ًامئاد لولسملا عطاقلا هفيسو « تاراغلا ىف هرابغ
 ىمسي هل مع نبال ىزرخابلا مجرتيو ٠ سانلا ىف هادي هددبت ام ناعرسو لال هبلج تاودا

 ديرو ناةراقإ كح ةفركلا نر فرقلاب ةلحلا عذاوب ىلإ اهيداوبو لصرلا يعيب م طرح

 نب سييدل مجرتيو ٠ ىرجم ا عبارلا نرقلا رخ :اوأ ىف كا و مهتليبق ا ىلا نييدسألا

 ىنب عم ةريثك بورح هلو 4ا/ا/ ةنس هتافو ىتح 4٠8 ةنس اهترامإ ىلو ىذلا ديزم نب ىلع
 ىزرخابلا هل دشنيو . هّدجنف « هدالب ىلع اوراغأ نيح ّرْعلا دض شاورق هب دجنتساو « ةجافخ
 ] ةدعبق ةيرغاقا لع نب اةلطسوتس ةرغاش لق ةالالو نقلا

 حارجلا نب دمحمب مهئثدتبي « دجن ءارعش نم ةفئاطل ةمجرتلا ىف كلذ دعب ىزرخابلا ذخأيو

 : هلوق ميدق نم برعلا هب رهتشي ىذلا ةفايضلا مرك ىف هل هدشنأ امو ع ركب ةليبق نم

 مستبمو انم كحاض ىلإ الإ انلزانم ىف ٌانْيَع فيضلا مفريال

 : لوقي هيفو « ٍجرفملا نب ميك لماكو بوه ع ىاط 0 دنع تولوا ى ىزرخابلا ليطيو

 . « ىعملألا كاذب كيهانو « ىنُع ميمتف لضفلا مامت فصو اذإو ٠  ىنك دق لاكلابو «لماك»
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 مليو ٠ ةنْرَع ىتح ةلحرلا ىف دعبأ هنأو ٠ ميرا لانو ناريإ ى ءارزولا ملم هنأ ىزرخابلا ركذيو

 ::ةلوق لقول نمت .عاققزب ةيوتلت ل كلا ١ قف" اراهنكا هل فشزو“ ههنا رمد ةقااكم ىقفم

 هرايزلا قارفلا عنمي نأ" لبق .ةراجخت تعمزأ تنك نا - انيغَدو

 هراطوأ هماقم ىف ىئّضَق ام  ًالاحترا َّدَجَأ ًاقماو ىدوز

 هراذنح ِنْيَتْمار موي اوققح ىىَّتَح قرفتلا رَدَحَب كلزي ممل
 هراشإوأ ةّيحت وأ َةَقْقَو -20- عونك ٌابحملو - هيفكي ناك
 هرارغو  اهنوصي  ئايح َر  وّرلا اهعنمي لاجحلا ى ءةبعاك

 ةيا لا ل ل ع رعت تا

 « اهيف اتي انأرق الكو ٠ ماحتلا قثوأ ةمحتلم اهيف ظافلألاو « ةقاشرو ةبوذع ليست تايبألاو
 لمجأ امو « ةبارقلاو محرلا ىوذ لاصتا هقباسب لصتي هنأو « هقاستا لاجي انسسحا « ارطش لب

 اهباجح نع رّبع دقو . ديعب نم ةراشإ وأ ةيحن وأ ةفقو : هعنقي ءىش ىأف «عونق بح او» : هلوق
 اهنوصي الو « اهتيب لخاد راتسألاو لاجحلا ىف اهنأ ركذ ذإ « ًافيرظ ًاريبعت هارت نأ عيطتست ال اهنأو
 ةليمج روصلاو « ةغلاب ةقر ةقيقر ىناعملاو . اهلجخو اهؤايح ًاضيأ اهنوصي لب « هدحو باجحلا
 دجولاب الفاح ًاريبعت همايهو هبح نع عن قماو رعاش لب « عنصت الو « فلكت الو « ةيعيبطو

 مثإ لك نم ولخي رهاط ىرذع بحوه لب « هناَرْذَأو ىداملا ىسحلا بحلل رثأ ىأ نود ةبابصلاو
 ثلاث رعاشل مث « ىودب ناث رعاشلو ناسغ نم رعاشل ىزرخابلا مجرتيو . ةعوللا ىوس« رزوو
 , ابح هبلق تفغش ةباؤذ ىمست هل مع ةنبا ىف ةيلزغ ةعطق هل دشنيو « عينملا ىمسي ىنادمه
 0 ] وتل انبقو
 لالظلاب ىيدَتت اهم بيبر 2 ىشمت رمل ىف َةباوُذ َنأك م

 « ةرارحلا ديدش ظيق موي ىف ةاهمب فاهفحلا اهبوثو هتبحاص روصي ذإ « ةعيدب ةروص ىهو
 ىضميو "ظيقلا ةّرأح اهيقت ةلالغ اهنم ذختت ءارحصلا طسو ةرجش لالظ ىلإ توأ دقو
 سيق ىركذ انل ديعي امنأكو « ًاسيق ىمسي ىرماع رعاشل مث ةعيبر نم رعاشل مجرتيف « ىزرخابلا

 : هلوق لثم نم اهدهاعمو هتبحاص رايد نع ثيدحلا نم رثكيوهو « ليل نونحم

 ايحاص اي َىنالجعت الو الع ًاليق ًىبحاص افق
 0 عم مخي 3 : 3 7 ء

 اير نيعلا نم نياو ايرإ رثاد للط ىلع  اجوعو
 م يل ا و ١ 0 هه -_ 2 ١ رينا هال ىو

 1 ِ و

 اهل ناكو « ةيرصملا انتيماع ىف اهلمعتسن اك طبضلاب « ةليلق ةيقب ىنعع ءىش ريغصت ( ايوشو»

 . ىنابيش رعاشل ىزرخابلا مجرتيو . نينحلاو دجولاب ضيفت تايبألاو « ةيبرعلا ىف احيحص ًالصأ

0 



 اب

 , ًاضيأ هحاّدم نم نابيش نم لُجِع ىنب نم رعاشلو قوجلسلا ريزولا كلملا ماظن حاّدم نم

 فقيو « نييدجنلا ءارعشلا نم ةثالثب ىزرخابلا |هعبتيو . رمخلا فصوب هيف هتحدم ادبيو

 2 ا رتل لوقيو « رهزألا نب ىلع ىمسي ةماعلا نم رعاش دنع ةليوط ةفقو

 ظ : هلوق همالك

 يلو مولا نم اين كيف نيمفالا# راند
 هر م

 تيور ىتلقم نم املط دقف ةجاح بئاحسلا ّىر ىف شلل امو 8

 "7 تيِلو ةاهملل نيع نسحأب مقرب تاذ نم شليف يدا كل
 9 ميو تع فروفلا قف نضراو ابيف ِتيْنَط ناروفلا كابغ هنآ

 تيغر دف بشعلا تيعر ضورو انج ناك نإو يتاح ارئامو

 ةجاح ىف تسيل اهنأ « ايقّسلابرايدلل اعد نأ دعب «ركذ ذإ « ةعيدب ىناثلا تيبلا ىف ةروصلاو
 . اهديج ةحفصو اهينيعب هتبحاص هتبس دقو « هيتلقم نم تيور املط دّقف باحسلا ىر ىلإ

 ايدفم فتبيو « امهبف ايقتلا ام ًاريثك ةماجلاب ناعضوم امهو «نيروفلا عبارلا تيبلا ىف ركذيو
 سماخلا تيبلا فو . ضايرو هايم نم هدنع تلزن وأ هب ترمام لكو اهامدق اهتئطو ىتلا ضرألا

 تاميلكلاو . ةيرصملا انتيماع ىف دتمت اموحن ىلع ثينأتلا ءات دتمتف (هتللح» ةملك ىف ةرسكلا عبشي

 نإو هب تلح ىذلا ءاملا بيطتسيو « ةبوذعو ةسالس ى هيلي ام ىعدتسي تيب لكو « ةكوبحم
 : ىزرخابلا لوقيو « اهل ءاعدلا عم بشعلاو ضورلا بيطتسي امك « ًاريغتم ًانجآ ناك
 .::ءاعدلا لعد تثير وو نايغالا لغو تيشعلا ةيعزو##هلوقانو عمج ام نسحأ امو

 اذه ىلع فيرط راوح هتبحاص نيبو هنيب اشنيو « ريسلا ىف هعم بكرلا رعاشلا لجعتسيو
 : طفلا

 تيب اضّعلا ىداو انل سيلف اوحورتت الو اوريس محلا تلقف
 تيل ةادغ نيتها تلف اندالب ىوطت تيسمأ ملو : تلاقف

 فيك مويلاف ىل مّيَضلا نم ىرأ اب مهنم َنيِضْرَت ال تنك دقو
 ا رحشاك لوق ىبقت ال نأ تمسقأو

 ححاص ًاتيبم اضغلا دع ملف « هتقدو هتبوذعو هتقر تبب لكلو  ىعيبط هتبحاص عم راوح او

 تمسقأ مكو « تيضرف ناوهلاو مضلاب هل ىضرت نكت 7 لو ٠ هنن ةاده وسما هترما كفو: عاق

 تضقن - ىزرخايلا ظحال 5 اه لقي ملو , بذاك حشاك لوق هيف لبقت ال نأ هتدهاعو هل

 )١( قتغلا ةحفص : تيللا (؟) لوأ :' ىمسولا . ةضورلاو ىداولا بناج : ةقرلا .
. 

 اهيف ترس : تيطو .تهثا : تبنط (*) . عيبرلا رطم
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 وهو . هروتلاو ماسلا ل دوعن منقل «تيسنو ًافظلتم اه لاق لبا كتنع رولا

 نب ىلع ىمسي ىدجن ىودب رعاشل هدعب ىزرخابلا مجرتيو ٠ ةقر اهيدعي اه“ 06 ةقرو فطل

 : هلوق هل دشنيو « ناسح

 ©)ِباَمَك ٍةَبَعْرخ لك عم 2 ىباصتلا مايأل ايَقَس
 بابشلا ةيدرأ حنو 2 ىوملا ىف مرت نحن ذإ
 5 بارقلا ىف َنَموي فيسلاك لفاغ انع رهدلاو هل

 ا ةريخألا ةروصلا ةصاخو « ةفيرط اهيف داع الار وصلا ةفئاس ةياس تامآلاو
 وبا ب را تس لا

 قيقد رصخ هنم 2 ىمسج هددأ 0| نداشا 3 ىدجو ىل 55

 0 ول

 قيفر اذهل نسحلا ىف سيل نأ |ودخ حق | دهشي 2 دهاشو
 قيرحلا قيرحلا دْجَولا نم تحص | ُهيْجَه ىنبْع الكف
 ىناثلا تيبلا لمجأ امو « ًىنَضو ًالوحن هادعأ امنأكو « همسج لحنأ قيقدلا نداشلا رصخف

 بحلاو . لاجو نسح لك ىلع هقوفتب لب هلاجو هنسحب دهشي ادهاش دخلا نم هيف لعج ىذلا

 قيرحلا « ىداني وهو « قرتحي لب هبلق اهب ىلصي ران تارمج هنأكو « هعذليو هداؤف ىوكي
 . موثلك مأ ىمست ةيودب ةينغلو حيدملا ءارعش نم ىدسأ رعاشل هدعب ىزرخابلا مجرتيو . قيرحلا

 دمت ءارعشل فيحولا ندصملا نورك: ةاكت اهنأل ةمدلا "ىف ؤدبلا ءازغتش نضرع انلطأ امناو

 عبارلا نينرقلا ىف ودبلا رعش انل حضتا ام اهالولف ء رصعلا اذه نم ىلوألا بقحلا ىف ةماع

 نا هسرغلا قد رح رمل ا ا تاكل نا الو ورجل ينهاتتاو

 رعشل ةمجرتلاب ىزرخابلا لثم ىنع ىذلا هرعاشو ىبويألا نيدلا حالص ريزو ىناهبصألا داعلا

 ءارعش نع هركذ امالإ هتديرخ ىف افحص مهل درفأ الو دهن ءارعشب نعي مل هعيمج ىبرعلا ماعلا
 كلذكو « ةريزجلاو ماشلا مسق د ىف مهعدوأ « هيداوبو لصوملا ةرامإ باحصأ لّيَمع
 « قارعلا مسق مهعدوأ اهمداوبو ةلحالا :تناحبصأ نيدنمالا ديزم ىنب ءارعش نم هركذ ام

 نعي ملو « هب مهقحلأ لق وأ « ماشلاب صاخلا مسقلا ىف نعلاو زاجحلا ءارعش عدوأ لثملابو

 ةريزجلا ءارعشل ةيمدلا دعب ىفاثلا ماعلا ردصملا ّدَعِب هباتكو . نيرحبلاو نامع ءارعشب ةيانع ىأ
 نم نماثلا دقعلا علاطم ىف هفنص دقو .نييرجهلا سداسلاو سماخلا نينرقلا ىف ةيبرعلا

 . هفيعاضت ىف ارارم كلذب حرصي وهو « سداسلا نرقلا
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 ىخأ نبا شيرق نب 217 اسم ىوسةريزجلا ىداوبو لصوملا باحصأ ليمع ىنبلداعلارك ذيلو
 ةعيبر رايد ىلع ىلوتسي ناك ذإ « ًاناطلس ةرسألا هذه ءارمأ مظعأ وهو « هركذ رم ىذلا شاور

 ذخأو « ايئابن ابيف مهترامإ ىلع ىضق كلذبو « سادرم ىنب نم بلح كلمو . دج: ىف رضمو
 3 معو « اهلدعأو ريسلا نسحأ نم 4ه# ةنس ىلو ذنم هتريس تناكو : مورلا نم ةواتإلا

 اكو . بلاط ىبأ نب ىلع ءانبأ نم نييبلاطلا ىلإ هدالب عيمج ىف ةيزجلا فرصي ناكر وان

 همع ًاشاورق نأ كلذ ىلع لدي اممو « نييمطافلا بهذم ىلع ةيليعامسإ ةعيش هلهأو وه

 نم ًافوحخ كلذ نع عجر مث تار لا رحل رس يحي رح ا واح

 دادغب نم مهوتاف ءارعشلا ىلع لاومألا اثر ةتئسأ ةارفأو وفن قعو ةقجالسلا دادغب ماكح

 0 رعاش سويح نبا هدصق نيحو « ءارعشلل اياطعلا لزحب ملم ناكو دادغب ريغو

 ذأ ريغ « لصوملا هعطقأ هنإ ىناهبصألا داعلا لوقيو . هماركإ ىف غلاب هبف هحمادم هدشنأو

 نارك كلذ لمحف ؛ رانيد فالآ ةرشع نم رثكأ فلخو ' ىفوت نأ ثبلي مل سويح نبا
 هيف تهرش م ءالام ارعاشا تيظعأ نأ ىنع سانلا كود ل لاقو ؛ هدرف ملسم

 نم هنإ : هل ليقف « هنع لأسف « اهئارعش ضعب هاجه بلح كلم امل هنأ ىوريو « هتذخأو

 «ةيلغ عشنا هور دعو هيلا قمل لاولا هيناوضنا اقف كمهر# كلا يزل لقا

 لدي ام كلذ ىو . "7 لوقلا اذه لاق ام انيلاو نم ةياكش هل نكت مل ولو « انفرعي ال اذهف
 هلو « هفصرو رعشلا غوص نسحي ًارعاش ناكو هتسايس نسحو هرظن دعبو هتفاصح ىلع

 3 داهعلا 0 ةلضلا قفار ليما قدرا سيد نب روصنم عم ةيرعش تاناكو

 "7 هل ىوريو : ةيعيش تاما ولك دا ةرانضوا ءاعيغ ارعهدل هش اك تايتاكملا هذه

 ير بيبحلا نيب ىلع ىداؤف امنإو داؤفلا َعارْجِم تنكامو

 عيبرو 07 ىمْيلس لصوو 2 ةَضْوَر نييحملل ىمْيَلس تناكو
 سفنلا مرق نويل او... ادعي ةيرغاك لعن” لدتو نيد :قاثلا كيلا: ةرويسلاز

 ١ رض ةرتش لها قو انوهم كلذ ىف هلو « ًاظهاب ايلطم نكي اهم العلا بلطي

 نَمرلا اذه لهأ امّيسال»  َنامزلا اذه رِيْحأل  ىفإو
 7 ريع
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 نمثلا بيغرب العلا ليو ىّنَملاب العلا َلِيق نوديري
 ةلودلا ءاهب مهنم هل مجرت نم لوأو + لوط زنك نيتمألا دب زم قي دنع فاعلا ةققر تناكو

 )١( ماشلا مسق ةديرخلا (؟) (ماشلا مسق) ةديرخلا ملسم ةمجرت ى رظنا ١58/5 .
 ى ةديرخلا شماه امهدعب امو نيتيبلا نيذه ىف رظنا (#")  ةرهازلا موجنلاو ١ا90/ه ناكلخ نباو ؟هه//*

 ىدفصلل ىاولا نع القن سم ةمجرت هجخ الكاف .
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 - وه همروا

 و
 ايضفار اًيليعامسإ ناكو 474 ةنس ةليبقلا ةساير ىلع هابأ فلخ ىذلا سْيَُد نب 3 وم

 يعل ا ل ل ل ًافنا انركذ ايك - هلو « هئابا لثم

 اطاشن سيبد هوبأو وه ثعبو الو ةنئس قوت ىتح ةيدسألا هتليبق ةساير ىلع لظو « هيداوبو

 بحاص ءاثر ىف هلو رعشلا ديجي روصنم ناكو . حيدملاب ءارعشلا امهدصقف « اههتئيب ىف ايبدأ

 ظ + قللام: بأ ,قكت هل
 توت .تاقاتلاف :كلاقونأ انميدنو ننال ىَدؤأ ناك ناف

 بيصن نول ىَح لك ف تيم ةلاعال ىَتأ نبا لك

 يرجو. اضن تا هاك كلا ةاكوأ نك درا نلف

 « هتليبقل ةّلجلا ةنيدم ىنب ىذلا وهو « 29 ةقدص ةلودلا فيس هنبا هفلخو . ديج رخف هلو

 ليمج « ردقلا ليلج ناك» :.داعلا لوقي هيفو « ةراضحلا ةايح ىلإ ةوادبلا ةايح نم لقتنت ىك
 ةثاغإو « فورعملا ءادساب فورعملا , . فولألا لاومألا اهيلع قفني ىتلا ةفايضلا راد هل . .ركذلا

 حداصلا هباتك - انب ّرم ايك  ةّيراّبهلا نبا مدق هلو « جف لك نم ءارعشلا هدصق دقو «فوهلملا

 قوجلسلا هاشكلم نب دمحم لزانو . ةنمدو ةليلكر ارغ ىلع تاونس رشع ى همظن ىذلا « مغابلاو

 تام : لاق هتوم ربخ ىَرْلا ىف نييقوجلسلا ريزو كلما ماظن عمم الو « ةكرعملا ىف لتقو 00١ ةنس
 راعشا اظفاح بادالل انسحم ناك امك « هتيعر ىف الداع اعاجش اسراف ناكو . ةماع بحاص لجا

 نسحم مهدعو « ءارعشلا لع لبقي ناك + داعلا لوقيو .. نيصايعلاو نييمالسإلاو نيلهاجلا * ٠
 هنبأ [اطتساو+ هتقبط بسح لك « تافاكم ايونس مهل بتري ناكو «ءاطعلا ليزجو ءاغصيإلا .

 قّرفتو ًارارم دشرتسملا ىلع جرخ هنأ ريغ « هترامإ تاتش ملي نا نأ و فيطارغألا بأ © سيد

 هيلا ريشي ىذلا وهو ه79 ةنس اربص قوجلسلا خفدسلا ناطلسلا هلتق نأ ىلإ ا اراركت هدنج هنع

 « ديز أ لم نونني سانلا لبقأ فيك ًافصاو (ةيناعلا» ةتماقم نحال 6 ور

 لع مهمحازتو سانلا لابقا ىف ( سيبد ىدسألا هنأك ىتح» : لوقي « هتحاصف اوعمس نيح

 : دشني ناكو ناردب هيخأ عم ةيرعش تارواحم دامعلا هل دشنأو « ًارعاش ناكو « هتعاجشل هتيؤر
- 

 راسبعف# تانك ساستلل  تعينلاط نأ“ نك "ىلع نك

 و 97 2 6-0 ّ ع ّّ رو

 )١« (قارعلا مسق) ةديرخلا ىف هتمجرت ١/4/لاه 1ه/١95.

 01/٠١ مظتتملاو 17٠0/١/5 ةديرخلا ىف هعجار (5) . 158/8 ةرهازلا موجنلاو 44١ /؟ ناكلخ نباو
 . 155/9 ةرهازلا موجنلاو 55/7 ناكلخ نباو (قارعلا مسق) ةديرخلا روصنم نب ةقدص ىف رظنا (؟) |

 ةرهازلا موجنلاو 44٠/7 ناكلخ نباو 8/4



 ال

 مجرتيو ٠ داعلا لوقي اك « ةلذلاب ةزعلا تلدبأو « ناطلس سْيُذ دعب ديزم لآل مقتسي مو

 ةنس قوت امبو رصم ىلإ هجوت مث ماشلا دصقو « ةلجلا نع برغت هنإ لوقيو « 2 ناردب هيخأل

  ةيلزغ ىرخأو « هئابآ دحم ًايكاب ةلحلا لا ايف“ لح اراهشأ داعلا هل ىورو هام٠

 : هلوق لثم نم ةعئاضلا هينامأ ضعب ابيف بيذي وأ « ةيعيشوأ

 (0 ِدَدَج نم نعطي امو لزب 2 ىلع حجيجحلا دصق ىذلاو ال

 ٍدَمَأ نم تسل الإو انوي 2ٍةصقب ىضارلاب تنكال
 مدلب ىلإ دلب نم فافخأ لا ةةيماد .َسيعلا ّتََقْتأل

 ديزم ىنبل رعاش هدعب اناقلي الو . هئابآ ةرامإ درل ليإلا ريغ الو لبإلا ثعبي نأ عطتسي: مو

 ناك امنأكو : ىداوبلا ىلإ اهمظعم داعوأ تداع دسأ ىنب ةليبق نأ نظلا بلغأو « ةلحلا ىف

 ] . مهناطلس ضاقتناو ديزم ىنب ءاهتناب : لاو هن كيفن رود هلك هللا

 ؛ انايحأ ةماهت مسا اهيلع قلطي ذإ « ةكم اهب ديريو ةماهتو زاجحلا ءارعشل داعلا مجرتيو

 ةمجرتب هالتو . رخل د جرا كريد . حوتفلا ىبأ نبركش مهل مجرتي نم لوأو

 حدب ارا هياقللاو وعلب انراغ ناك هنإ لاقو + ىنسحلا ليعامسإ نب دمحم نب () رفعحل

 ةضيرع ىواعد هسأر ىف تناك هنإ ىناعمسلا نع ًالقن لاقو « مهئاطعو مهدفرل ًابلط رباكألا

 لخد مث « قارعلا ىلإ زاجحلا نم لحر . هقوف ةغللا ٍع ىف ادحأ ىري ال « دحلا نع ةجراخ

 ىلع ةئامسمخو نيثالثو فين ةنس ىف ةرصبلاو طساوب ّملأو دادغب ىلإ داع مث « اهب ماقأو ناسارخ
 101 لاو لوا دا يناير كا ب نوت هامل هل دحر م راق هزل ل رححلا رع

 حارب نم هيف مجنلل امأ ا و

 ىحاوتلا لك ىلإ جهت هل ىجِرُي سيلفف دس ىفألا َّنأك
 رحاب  عيرص تاب ليللا :ناك  .ةيزط ىلط.. . ةيبفلا ٠ ناك“

 0-0 نإ هل يرتالا مهاد ن م كي داعلا هولي

 ا ١" اق يظر

 0 ::تازوهشلا نافل هلا ببسعو شرع نإ ةقالعي

 مك ظنقلا ةاورلا هابنإو 578/8 نيفلا ها اني نوح نباو 10/1/4 ةديرطا 1

 قاولاو 0 /م ( ماشلا مسق ) ةديرخلا ُْف هرظنا (ه) « نيتملا ىئوقلا ريعبلا وهو لزاب عمج - :٠ لزبلا (؟)

 0 ”ة48/»# نيقلا دقعلاو 05/١" ىدفصلل تايفولاب ظ اوكا 0 : ددجلاو
 . ١68/8 ىزوجلا نبال مظتنملاو . لبإلا : سيعلا (*)
 .٠ ع ( ماشلا مسق ) ةديرخلا ف هتمجرت رظنا“ (4)
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 ىدايألاب ىلهاك تلَقث : لاق اناره تستأ ذا 6 : تلق ذاع

 دادولا َلبح : لاق تمربأو ءتس ٌلوطت لبال : لاق تلوط : تلق
 - © بجوملاب لوقلا وهو ع دبلا ناولأ نم انول ناروصي ذإ « ةغالبلا بتك نيتيبلا لوادتتو

 رعاشل هبقع داعلا مجرييو . دارملا هرهاظ 6 ء و ةهجو راوحلا ىف داكلا هيجوت وهو
 دال ذل قيقا وق اةكرمب سوت قوت ىذلا" قراوسلا .قينخ قب نيل انا صحب

 ااا 52000
 محبلإ ابايا وسر لا كنك ناو : مكي ماللس دجن ىبكاس ايآ ال -

 مكيدللازيال 0 ٍدَجَنِب ىبلقف ايوا َناسارخ ىف ىمسج ناك نإوإلا
 هنأ لوقيو « ىوبنلا ًاروفاك ىمسي هُيَِع فطصملا ةّدس ماًدخ نم رعاشل هدعب داهلا مجيو

 م ورش نع داع هادو , ىراخُب ىتح هتلحر ىف لغوأو « ةنيدملا نع ًاضيأ لحر

 ىناملسلا فالخملا ىلع ًاريمأ ىسيع عاووبا ناك ىديع.ني 7 لعرت ىناملس في رشل مجري

 000007 , ةكم ىلإ ىلع هنبا ٌرفف ٠ ىبحي مناغوبأ هوخأ هلتقو

 لزن ل» : ىطفقلا لوقيو (ةديحم رينلاو مظنلا ىف هتحيرقو ةديفم فيناصت هلو» : داهعلا
 ةرمأ عفرو « هردق فرعف ىنسحلا ةزمح نب ىسيع نب ىلع فيرشلا اهب دجو ةكم ىرشختزلا

 هيفو 00 هريسفت هل فلأ دقو «فّنص ام فينصتل هطشنو , هيلع ذملتتو

 : ًاهولفو اعد لع لوقي

 سو ء- 2 ع : نجح و

 (9 ارشلا خمز ىرشلا دسأ ىف دعاذإ ->ئرماب رشخمز ىهزت ناب رحاو رد م رت ا مث . ىو . رس ل ل هر 8 قه <
 ةغللا مامز كلمي ناك هنأو ةبصخ ةيرعاش ىلع لدت هراعشأ نم ةفئاط داعلا هل دشنيو

 ميضلا هءابإو هسفن ةزع روصت ةريثك رخف تايبأ هلو « ةقنوملا ةيوسلا اهبيلاسأ فرعيو
 ظ : هئابا ضعب ءاثر ىف هلوق نمو « هتءورمو

 لالا كاذ ةدهع نع ضو انذار يع ”ىدحلا) يلا ضاع
 فاللخلا قراف هنأ رهظي « , ساهو نب © ” يحد نس هل مع نبال هبقع داعلا مجرتيو

 برن يم يسار م يلا ما رجلا

 .ربكتو اهيلع عفرت : خمز 5077 : ىرشلا (*) , ( ماشلا 5 هدير 21(

 دقعلاو ""ه /* (ماشلا مسق) ةديرخلا ىف هعجار (4) مم /م ماشلا مسق) ةديرخلا ىف هتمجرت عحار (؟)
 51١/5”#. نينا نادلبلا مجعم ىف رشخمز ةدامو . 7907/5 نيكادقعلاو

- 

 . توقايل
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 ظ ىلع 2 ىلاحيرلا نباب هولتي مث . بلح باب ىلع وهو 2 نيعبسو ىدحأ ةنزس ةجحلا ىذ

 ريمأ حدم ىف ةعطق هل ركذيو « نيعبس ةنس ىف نيدلا حالص ىلع دفو ىذلا ىكملا نسحلا نب

 1 لوقي هيفو 6 قيسحلا مس اف ةنيدملا

 حجاحج نيدجام 23 في راطغ - مشاه ةباؤد نم ماركب امس <

 داعلا هل دشنيو اصلا نوم وهو ؛ ناملس ىبَأ نب ملاس دئاقلا ةكم ىف كلذ دعب اناقليو

 0 0 0 0 . ةكم ري ةيف نبى تا قديم

 نم نعلا تاليود تنام نوووصب م مهو 6 ميم ا ًاعاش نييبرأ نم ثكأل مجرقيو « نما ءاعش
 اج +4 ب ديوصمو يا دهساطج انما . - < خصم هينا 0000

 ظ ةعيرأل داععلا مجرتو : ًارعاش تاليودلا هذه ءارمأ نم ريتك ناكرت 6 !تادلب نا هرخف هع

 ماكح حاجن لآ ريمأ شايجو « ةيحيلصلا ةلودلا سسؤم ىحيلصلا دمحم نبىلع مه « مهنم ]

 ىضق ىذلا ديبز ز ريمأ ىدهم نب ىلع نب ىدهملاو ءاعنص ريمأ ناهد دمحا ماحو ديبز

 ًارعاش شايج ناكو « ىزرخابلا دنع ىحيلصلا نع ثيدح انب رمو . حاجن لآ ةلود ىلع
 . "9 ًابتاع هيلإ لسرأ هرصع ىف نمبلا رعاش مقتل نبا نأ ضيربز + اديغ

 ناقذألا سكان كولمل بلع هل ْسّرَع ىذلا كلل ايأب
 ناسنإ نع قيضي ريصنلا نبي اهلك قئالخلا عسو ىذلا ىرتأ

 : شايج هباجاف

 ِناف 1 ع قابلا ةّوقلا ىذ ًادعاوق لابخلا حر ىدذلاو «ءال
12 

 نافجألا نطاب ىف هنا ولو كلزنم كل انبُحرب قشر "ا

 ليي ءارمأ لكم. قم مهبارضأو ءارمألا اياطع نم مهلصي ناك اع كليو ءارغشلا كيش

 70 ةراعو مقل وا نوه امل. ارش عع داعلا دل مجرت نممو ٠ مهتمنأو نييديزلا ءارمألاو عيرز

 رعاشل مجرت لثملابو . ةيليعامسإلا ءارعش نع انثيدح ىف ةملكب امبنم الك صخنسو ىنعلا

 دمحم نب ىلع ىعادلا رعاش ىمثيهلا ىبحي نبورمع وه نييحيلبصلا ءارعش: نمد تلا لعاشا

 تومي مهلود تبتنا نيح نييحيلصلا اوفلخ ندع ماكح عب عيرز ز لآ نأ فورعمو . ىحيلصلا
 مه اوراص امك ٠ مهلاومأو مهلقاعمو مهنوصح مييلإ تراصو ه7 ةنس ىورأ ةرحلا ةكلملا

 هصخنسو ّىِذَيعْلا ركب ىلأ مهرعاشل داعلا مجرتيو « ةيليعامسإلا ةيمطافلا ةوعدلا ىلع نيمئاقلا

 اك شايج مهسأر ىلعو « نوريثك حاجن لآ ةلودو ديبَز ءارعشو . حيدملا ءارعش نبي ةملكب

 )١( (ماشلا مسق) ةديرخلا (1) دقعلاو 77/7 (ماشلا مسق) ةديرخلا ىف هرظنا 384/7 .

 نقلا ١195/5 .
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 نأ ريغ « دوقفم باتكلاو «ديبز رابخأ ىف ديفملا» هباتك ىف مهئاوسأ ديلخت لضف هلو « انفلسأ
 ءارعش روهمجلا ةمجرتلا ىف داعلا هيلإ عجر ىذلا وهو انب رم اك ًارصتخم هل بتك ىنعبلا ةراع
 « شايج ىف ةعيدب حئادم هلو ليكش نب © ىركز مهنم اناقلي عراب رعاش لوأو « نملا

 : لوقي هيفو « ةنتافلا ةأرماو رمخلل فيرط فصوب اهادحا لهتسيو

 رحاورألا ىلإ اهناحيرو حا ورلا بلجت امنإ حارلا ٍىنقسا ظ

 | ؟2حجابصلل نع ىنغأ رول ل دلل وِ اهنم َدََماف اهولَرَب
 حابص ٍووجو ىدل حاّبص ىف -><-حلابطصا ٌلثم مومحلا ليزي ام

 اص كناف وأ © :تازيسلا ٍِض لام « ريعبلاك كيلا ىرت ذا

 ىحاقألا رونك روت اهالج ٍر 2 هّزلا نم نويع ىف كينيع َعْراَو
 7 ىحافت اهدَحو ىراقُع اه اياث امو ىىلْظن . اهاتفش
 هب نع اهعيع نع امو 55 هلا دع 3 ْ 0 هذه
 ظافلألاو 2 انا هاوفألا نع ريطت 0 ةفحخو 0 ودع ليسن ليست تايبألاو

 حابطصالا نبي سانحلا لمجأ امو « « محرلا ىف نيكباشتملا ةرسألا دارفأ لخادت اهنيب امف لخادتت

 ثلا قرت ا راغورسرا . ةئيضملا 0 هرجرلا ىأ 0 حملا داصلا حتفب ا

 ومشلاوه هريغو قتل نم م لقثل ىلإ دودو باضرلا هافشلا نرق اك ٠ ألا رمزا ىلإ

 رويعج

 داما 4 فاو 0 ع

 . ةيناثلا امأو «ابنرأ زهملا بيب. قد بردتةنا كوقتفا لوألا امأ « امهيف نجاتي. « نيتيرمخ

 كلذ معزي ناك اك رئابكلا نع. ىحلإلا وفعلا ةركف نم ساونوبأ هيلإ هقبس ام اهيف قوتسيف

 : ًانجاّتم لوقي « ةئجرملا

 .اوراح دق اهفَصَو 0 لهأ 2 ىتلا كلت نم سأكلاب ىنقساف مق
 ٌراَفَغ اهباسح د اهيف ةبوقع وح كقحليالو برشاو

 ةماقَع ىبأ ىبل هتاجرت هتمجرت نم مهأو « شايج ريزو اقوبلا نب ليعامسإل داعلا مجرتيو

 ةماقع ىلأ نب دمحم هللا دبع وبأ ىضاقلا مهتمدقم ىو « حاجن لآ دهع ىف ديبز ةأضق

 ا . تايهشملا . 5١8 /# ( ماشلا مسق ) ةديرخلا )١(

 | هلعلو #/١"” (ماشلا مسق) ةديرخلا رظنا (4) 1 . هبقث : ندلا لزب (1؟)

 2 ١ا/ ص نمعلا ءاهقف تاقبط ىف روكذملا ىناؤعلا فيرشلا نم بارشلا قفاريام : لقنلا .رمخلا : راقعلا (*)



 ه٠١

 ًاراعشأ دايعلا هل دشنيو 884 ةنش دز هل تناد نيح ىدهم نب ىلع هلتق ىذلا 27 قلئافحلا

 00 ظ ناصر موت يلم دار دولار

 راطوأو جاَح مكوحن  العللو رابخأو تاياوز مم دجملل

 راطمأ 2ضرألا عاقبل مكنأك . نولزتت ٍضْرَأ لك . مكقاتشت

 راردم نما عُمدف ب نيأو مستبم ضو رغف 3 ثيحف

 اوراس نإ دوحلا ريسيو ىدنلا لح ةلرْنمِب 18 اذإ موق هلل

 راود ىولعلا كلَقلا كلذك - مكريسم ىف 0 سانلا ٍبجُعَي ال

 رايس َرْهَّدلا وُهَف 0 هيف ةلزنمب ىضريال غيص ذم ٌرْدَبلاو

  ةلوصوم ىلامأ مهنم العلل لازي الو ؛ مهرابخأ ىوري لازي ال دحماف « عئار حيدم وهو

 حبصي نولزني ناكم لكو « لحُمملا اهبْدَج ثيغ مهنأك « مهيلع فهلتتو مهقاتشت ضرأ لكو

 ىذلا مهمركو مهلئامش اوكب « نوته عمدب سانلا مهاكب ناكم نع اوراس الكو ؛ ًاقرشم ًاضور

 ردبلاو راودلا كلفلاب مهليحر ىف مهل نيريخألا نيتيبلا ىف هريوصتو . اوراسو اولح انيأ مهعبتي

 0 : ةضور فصي هلوق ةثادحلا ىف هرعش نمو . عراب قيقد ريوصت رايسلا

 ٍنّمرلا نم ايس َْتَقِرسس امنأك اهَهِْشُم نوءارلا ىأرام ةضورو

 ندبلا ىف حورلا ىَرُجَم حورلا نم ىرجي 202 ىَومو قنوم ضورو لِظو ميغ

 نسحلا اهعاقيإ ىلع نوصخلا صقر اهدعاسو ًاناخلأ ُمَّطلا اس ْتَنَع

 ذأ ىف دوعل تانالو ايف ٌةرئاد ًءاهصلا امو تركس دقل

 ىردي نأ نود ارس نمزلا نم تقرس اهنأكر وصت دقف « ديج ريوصت ةضورلاب هتنتف ريوصتو

 ظ نم هلك ضورلا ليختيو « هبل رسأت ىتلا هتبحاص لاجو ةعيبطلا لاج عاّتجا نم اهيف ىري ال

 « ةرم ةجرفنمو ةرم ةقناعتم اهناح أ ىلع ناصغألا صقرتو ريطلا هيف ىغتت « صقريو ىنغتي هلوح

 ءىش لكو . قيقح صقرو ءانغ دهشم ىف وه نأكل ىتح « ًالاجو ةنتف سحلا بولسم وهو.

 ى هل ضرعنس « ىديز رعاش وهو « نامركم نبال داهلا مجرتيو . هلقعب ذخأي هلوح نم

 ىدهم نب ىلع رع نم ىجراخ رعاشل مجري ا « اهئارعشو ةيديزلا ةوعدلا نع انثيدح

 دعس ورانا زلنا انكي مجرتيو « جراوخلا ءارعش نع انثيدح ىف هب ملنسو « يبهلا ن نبا وه

 . ءاجهلاو رخفلا ءارعش نيب هنع ثدحتنسو « ةينعلا هلوصأب فينع رخفب ظتكي هرعشو

 د مهرعش نأل 0 ضرعن مل نوريثك ةديرخلا ىف نع ءارغك ف 0 نم .ءاروو

 54 ١ ص نفل ءاهمف كل م (ماشلا د



 نع

 رابخأ ىف رصتخملا ضرع نع ةديرخلاب انيفتكا اننأ ظحال ٌئراقلا لعلو . طسوتملا نودوأ
 قرشا ةديرخلا نآلا « اننا هيلا انرغأ ىدلا :قنلا ةزاعلا همز

 نرقلا فصتنم ىتح |هئارعشو زاجحلاو نملا نع هتديرخوأ ماعلا هردصمو داعلا كرتنو
 لوألا عبرلا ىبح نرقلا اذه فصتنم نم هل ردصم مهأ زاجحلاف كلذ دعبو « ىرجحلا سداسلا

 اورواج نمم ءارعش هبو ىسافلل نيمالا دلبلا خيرات ىف نيقلا دقعلا باتك ىرجهملا نماثلا نرقلا نم

 رثكأو « اهيف ةيرعشلا مهيهاوم تظقيتساو اهب اوثشنو ةكم ىف اودلو ( نويكم هبو « نوريثك ةك
 باتكلا اذه ىف ةيوبنلا حئادملا رثكتو . نييديزلا اهئارمأو ةكم ماكح ىف ةيديز حئادم مهراعشأ

 سحن قيقر لزغ مهمو « ةنيدملا ىف وأ اهيف مهتايح ةيقب اوقفنأو اهولزن نمل وأ ةكم ءارعشل ءاوس

 باتك زاجحلا ءارعشل ةمجرتلا نم ةيمهألا ىف ردصملا اذه ىلبو . وصلا دجولا تاحفن هيف

 نينرقلا ءارعش نم ارعاش نيثالث نم رثكأل ةكم ىف مجرت دقو « موصعم نبال رصعلا ةفالس
 ةضراعم اهنم ريثكو « ةكم ءارمأل حئادم مهراعشأ رثكأو « نييرجهلا رشع ىداحلاو رشاعلا

 اك «هباتك نم عضوم ريغ ىف موصعم نبا كلذ ظحاليو نيبانلا نيفلاسلا ءارعشلا دئاصقل

 حئادملا مهراعشأ ىف رثكتو . خيراوتلا نع ريبعتللو عيدبلا ناولأل مهعنصت ةرثك ظحالي

 ةعبرا مهو « موصعم نبا مهل مجرت نيذلا ةنيدملا ءارعش مهلثمو . ةيمحالا ( تايجانملاو ) ةيوبنلا
 زاجحلا ءارعش ضعب اناقليو . تيبودلا لثم ةرخأتملا ةيرعشلا ناولألا مهدنع دحتو ًارعاش رشع
 هل اليذ فلأو « ةنيدملاو ةكم نع مسق هبو ٠١59 ةنس قوتملا ىجافخلل ابلألا ةناحير باتك ىف

 رثألا ةصالخ باتك اضيأ ىبحملا فلأو زاجحلا ءاغبن نع مسق هبو « ةناحيرلا ةحفن هامس ىبحما

 رردلا كلس باتك هلثمو ةنيدملاو ةكم ءارعش ضعبل مجارت هبو رشع ىداحلا نرقلا نابعأ ىف

 نييكمل مجارت ضعب |هيفف « قربحلا خيرات باتكو ىدارملل رشع ىناثلا نرقلا نايعأ ىف
 ] . نييندمو

 ىويألا هاش ناروت اندجو هتديرخ ىف داعلا مهل مجرت نم دْعَب نعلا ىلإ زاجحلا انكرت اذإو -
 هحيدم ىلإ نعلا ءارعش لوحتيو « افنا اهنع انثدحت ىتلا تاليودلا اهنم ليزيو 0569 ةنساهحتتفي

 لعل « هترسأ نم ءارمأ هدعب اهالوتيو . نييعْيرْزلا ةلود رعاش ىذّيعلا ركبوبأ مهتمدقم ىو
 هبحصي ناكو 51١7 ةنس اهلخد دقو ءرصم بحاص لماكلا كلملا نب دوعسملا ريمألا مهمهأ

 هباتك نعلا ىف فلأ همسابو هتنازلو « ىرزيشلا مئانغلا بأ مهتمدقم ىو ءابدألاو ءارعشلا ضعب
 .باتك لك متخو « بتك ةرشع نم رثكا ىلا همسق دقو ( ماظنلاو رثنلا تاذ مالسإلا ةرهمج )

 نب رمع هنع بانأو 578 ةنس ىف دوعسملا ريمألا جح دق ناكو . دوعسملا حيدم ىف هراعشأ ضعبب

 لظ ىلا لوسر ىبب ةلود اهيف سسأو نعباب لقتساو رمع ةصرفلا زهتناف « ةكمب وتو « لوسر نب ىلع



 و٠١

 آيات ىجررخملا نسحلا نب ىلع خرأ دقو 888 ةنس ىلإ 557 ةنس نم نما ىلع ًاعوفرم اهؤاو

 « فرشألا ناطلسلا اهيف قوت ىّتلا ةنسلا ىهو م “١ ةنس ىلا اهئشثنم نم ةلودلا هذهل ايد

 ع ذإ « ىبدأو ىسايسو ىراضح خيرات عضوملا اذه ريغ ىف انلق اكوهو « نيدلحم ىف هخيراتو

 عم ركذيو «راعشأ نم اهيف مظن امو ةيبرحلا مهعئاقوو مهثادحأبو نييلوسرلا تالافتحا فصوب

 ىلع هتاراصتنابو ةيمالسإلا دايعألابو مكحلا ةكيرأ ىلع سولحلاب هلمهمقنبتو هءارعش ناطلس لك

 ىذلا ريمح نب دمحم هرعاش هعم روصنملا كلملاب بقلت ىذلا لوسر نب ىلع نبرمعف « هئادعأ

 نباو ريمح نبا : هؤارعش رفظملا هنبا عمو « هحادم اهيف هل مدقيو الإ ةبسانم كرتي نكي مل

 دوقعلا هباتكو ىجرزخلا دعب اناقليو . نيطالسلا نم اهفلخ نم لثمابو « |مهبارضأو لميت
 ةلود نع لصفم ثيدح هيفو « نويعلا ةرق هباتكو عبيّدلا نبا ةيلوسرلا ةلودلا خيرات ى ةيؤلؤللا

 سك رجا لع اهاوز تاكو 977 ةنس ىلا /88/ ةنس نم تلظ دقو « مهئارعشو رهاط لا

 ارماع ايتيطاللس رخخآ اولزان لقف» لوألا لضفلا ق اني رم ام وح لق قروغلا هريقتاق دوج

 ظ اي نمحرلا دبع لوقي ابماثر ف اخ اولتقو هولتقو

 سانلاب _ سيانل ٍلدعأ هيدخأ لعبو رماع دعب نم يدا عاض ىآلخأ

 باحصأ نييسرلا ىلإ نملا لوحتتو . نرق وحن اهب نولظيو 44ه ةنس نوينامعلا اهزنيو

 / اه ماس ةنس ىبح اهب نولظيو م 1849/ ه ١576 ةئس ةيناث نويناؤعلا اهزنيو « ةدْعَص

 ءارعشل ةليوط ًالوصف درفت زاجحلا ىف ءارعشلل اهانركذ .ىتلا ةماعلا رداصملا لكو . م

 م هنأ ريغ سيفن باتك وهو (رعشو_عيشت نميف رحسلا ةمسن» باتكركذ ارق علا

 ٠ ةفالس ةفالس باتك نملا ىف ءارعشلاو رعشلا نع ةميق تامولعم ٠ لمحت ىلا ةيبتكلا عفو: عبطي

 ني 59 ىناكوشلل علاطلا ر ردلبلا باتكو ىبجحملل ةناحيرلا ل باتكو موصعم نبال رصعلا

 ىئاعنصلا ةرابز نبال م ا ه/ اه 1١”ا/ه ةنس ىبح نلألا دعب 00 ءالبنل فعلا رشن

 3 مكاغ هذبع ا اغلا رعشو ١ ليقعلا دمحأ ب اي ىاملسلا فالخلا تاكو"

 ..نب دمحم ةيهلإ حئادم ناويدو ىعربلا ناويدو لّميَته .ناويد لثم 0 نيواودلا ريغ

 م تيليعاعلا نب همت ىاعنصلا ريمألا ناويدو ريزولا ميهاربإ
 تيبس هيد هج عبي فلا هاهي 0 نفل حا فاقيلا هللا دبع ديسلا عاطتسا دقو . ريزغ ىرعش طاش تمل كب

 رضعلا |ةةننع:ءارهل زف ايققي وو م . نييمرضحلا ءارعشلا خبرات ىف ءازجأ ةثالث نم ًاباتك

 ءارغش نأ متكأ الد : هتمدقم ىق لوقيو ءارعاش نيرشعو 0 لع هل خرؤت ىذلا 0

 اهدوست تومرضح تناك الو . . نيقلفملا الو ءارعشلا نم نيديحملا ةبتر ىف اوسيل تومرضح

 اذه عمو « ةيهقف ةحسو ايفوص ءالط مهرعش ىلع ىرت كنإف ةيهقفلا ةعزتلاو ةيفوصلا حورلا



 م١١

 . «أبلاغ نيديحلا نم اونوكي مل نإو « ءارعش مهنوك نع نوجرخي ال مهن :اف ةحسملا كلتو ءالطلا
 مجرت نم نيب نأ هيف بير ال اممو غ اماع هلعج نيح هككح ىف غلاب فاقسلا ديسلا لعلو

 . دبعو سورديعلا ركب ىبأ لثم « نيديجملا ةبتر ىف اوّدَعي نأ نكمي نيهبان ءارعش مهل

 نم دعيوهو ريثكاب هللا دبع نب دمصلا دبع لثمو « نيفوصتملا سورديعلا قطصم نب نمحرلا

 مجرتي ملو . حيدملا ءارعش ني هل مجرتنسو ةماعب رصعلا اذهل ةيبرعلا ةريزحلا ىف نيزاتمملا ءارعشلا

 نمو « تومرضح ىف ىجراخلا ىضابالا بهذملا ءارعش نم دحأل فاقسلا هللا دبع ديسلا

 ةيفايحلا ةاريط نص وقيدنتا قا هل اشو ناديا قدتاوأ يبت
 ى بير ال نكلو « تومرضح ىف هانيأر ىذلا هعيمج طاشنلا اذه ناع ىف رعشلل نكي ملو >
 ى مهنم اناقلي نمي « ىرخألا ملاقألا ى مهترثك ملقإلا اذه ىف نيريثك اوناك ءارعشلا نأ“

 دقو « ىناعلا قاكلاب بقلملا ىبسوجملا نوزبأ ىلعويأ ىرجهلا سيماخلا نرقلا نم لوألا فصتنلا

 هتمجرت نم ركذيو « هرعش نم ةديج ةفئاط كش او ©) رصقلا ةيمد_ق ىزرخابلا هل مجرت

 : هلوق ةيسرافلا نع
 رع

 رئافح نم اس ببحأ اهفالظأب ارئافح كابظلا اهندر ءارديدو

 رظاوتلل هز تداعف ٠ كلسمب اهنألق ' ابّصلل حاير تيهف

 مهراعشأ نم جذاهن ضرعب ناع ناع لهأ ة ةرييعفا نايعألا هدم هباتك ى ىملاسلا نيدلا رون ىنع دقو

 مهؤارعش ىوزن ىف جراوخلل ناكو .رصعلا اذه نم ةرخألا بقحلا ةصاخو « بقحلا رم ىلع

 مسرح عجش دقف « عوار طقسمو ناع ىف ةمناق تناك نيح هد لودلل ايو

 نب دمحأ 0 اة ىعع رعاش نيريخالل رهشأو « ءارعشلا مهوفلخ نيذلا د 3

 قه ةرتخاب اهسقن" ةرخألا نم رهتشاو حيدملا ءارعش نيب هل مجرتنسو ىلاتسلا ىصورخملا ديعس

 جراوخلا ءارعش نمو «رخفلا ءارعش نيب هل مجرتنسو « ىلاهنلا ناملسوه رعاش اهنمز
 ةعألا نيب. ءلرعشلا نمو: 1149-1388: ىضابإلا تاطلس نب قيس ريمألا عاش ىسيحلا
 : "7 هرعش نمو « قباسلا مامإلا فلخ ىذلا ناطلس نب برعلب نيرخأتملا :ةيضابالا

 مئاظعلا تابئانلا ىف ةَقث اخأ ١ ًابحاص رأ ملا ضانلا تولي الو

 ه ١١18 4 ةنس ةيراعيلا ىديأ افرض ذإ نييديعسوبلا ةرسأ ىلإ مكحلا ديلاقم تلوحتو

 هلو : ًادبح ًارعاش ناكو « ناطلس نب ديعس مهتمنأ مهأ نمو ( مويلا ىلإ مكحلا تسد ى اولظو

 ما لد

 . 48/7 ىرئازجلا شيفطإ نا

 . 157/١ ةفحتلا (9) مهارب | ةيانعب (بابشلا ةعبطم عبط) نايعألا ةفحت (1)



 ند هفللاسرا لإ ” تلا تيا + دأب معا فال نما

 و ف تنأو 0 ا اماه ص ناريح ىنتكرتو
 ىتشتال نأ ْنَضغاب ىل تفلحو ىهّهلا نع ليمتال نأ ىنتدهاع

 ىتلتق تنأ لصولاب ًالخاباي ىأّصاوام تنأو نامزلا ّداج
 ىنترجه لاصولا دعب نم تعجرو ٍىتشاشُح تكلم ىّتح ىنتتلصاو

 ىّيتخ كل قشاع ىنأ تملعو 2ىههلب َىرِس دابق تكلم ال
 لمكأ دقو « ةقيقد روصلاو « ةعراب تالباقملاو ةفخ نق قناعتت ابيف ظافلألاو ةديج تايبألاو

 هترجه ابنأ هسفنل ىسأي وهو . هريغ ىلع املابقاو هتيحاص ءافج نع ةيانك هئانثناب: :نضْغلا ة ةروص

 هنع تفرصنا اًنيِب « ؛ اهبح كابش ىف رثعتل هنإو , هبلق فاغش هيلع تكلم نأ دعبو املاصو دعب

 مهئارعش نم اناقليو نييديعسوبلا دهع ىف ًأطشان رعشلا ناكوحنلا اذه ىلعو « بام ريغ ىلإ

 . ماسم نب ديعس قوصلاوبأ رصعلا نم ةرخأب
 مهاقلن نم لئاوأ نمو ءرصعلا اذه بقح لاوط ءارعشلاو رعشلاب ظتكت نيرحبلا تناكو

 هنع ثيدح اني ّرمو 88# ةنس ةطمارقلا رمأ ىلو ىذلا مصعألاب تيقلملا .دجحا كي نسما ان

 هرعش نمو « اديحم ارعاش ناكو « ةيسابعلا ةفالخلا ةيولأ تحت نييمطافلا براح هنأ فيكو

 : هلوق

 دوعالو ئانالو كري 0 ىبدأ الو قأش نم سيل ؤرما ىلإ

 (0كيوأت لّدلاب اهل لد تاذو ٍةرَمْخَمو رمخ ىلع ٌفاكتعا الو

 نيب ابتاك مجاشك حتفل ىبأ نب , (9 .رصن ابأ ذختي ناكو 5 ةنس نيطسلف ى ةلمرلاب قوتو

 ايماولاو 2 ىلعالا ف ةراعشا نم ةفئاط ةميتيلا ى ىلاعثلا هلأ قنا. انسحب اغا ناكو « هيدي

 : تاك حضر ىق هلوق نمو « هرصعل ةفلتحما

 اريكلاو كولملب ىتسلاج ارَّضَح اذإ نينؤم عبحاصو
 ارطخ ان نإو ينعم لج هب شوفنلا ابحت تام مسج
 شب ىرأالو اّرط سانلب  لِفَح سلجم قى هنم َلظأ
 مهبقعيو ٠ ًاليوط نولظي الو «رفصألا ونب مهفلخو ةطمارقلا رصع ىبتنا ام ناعرسو

 روهظ كلذ ةرك نوكتو: « : ايذاو ادلع نيرحبلاب ضوبنلا ىلع نولمعيو 555 ةنس*'لنم نويغلا كن

 فلخيو . حيدملا ءارعش نيب هل مجرتنسو « ىنويعلا برقم نب ىلعوه ةرسألا نم هبان رعاش

5 0 

 ١ ةميتيلا ق هتمجرت رظنا (؟١ :دأ ةهعش مصعألا : ظناو . فاطعنا : وات ١/عم؟ .
  - 1 ( 9ف ٠  2مج أ ب تي يأ و

 يع جر بس سو جسوم و م ربو باعلان ف ان هضم ب (سابع ناسحا قيقحت) ريثآلا  5١4/4اهدعب امو .
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 ةرمتسم ةيرعشلا ةضهنلا لظتو « نويليقعلا ريجونبو روفصع ونب - انب رم اك - نيينويعلا
 448 ةنس ىف نويناؤعلا اهنم مهجرخيو 94171 ةنس ىف دالبلا ىلع ةرخأب نويلاغتربلا ىلوتسيو

 ءارعش نع انثيدح ى اهانركذ ىلا ةيبدألا مجارتلا بتك ى رعاش ريغ نيرحبلل اناقليو

 نم نيرحبلا دلاخ ونب عجراسي و . ؛ ةناحيرلا ةحفت» و هرصملا ةفالس ) ىف ةصاخو « زاجحلا
 ل نو يس 5

 نرقلا لئاوأ ىف نويدوعسلا اهيلع ىلوتسي ىبح ءاسحألا نوكحي نولظيو ٠١81 ةنس نييناعلا

 نم 5 جورج ٠ دعب را طاشن روصت ىل ٠ بتكلا نمو. ل رشع 0

 فن ىلع رصعلا رخاوأ ْق ءارعشلا نمو . ةيهقفو ةيوحن مهل تار نم اريك ًارعش دشنأ دقو
 , ةيماهألا ةديفعلا قى ةفلتخم تافلؤمو عوبطم ١ مارق هلو ىمامأ ىعيش وهو قابنحألا
 26 هينفسل من تس ماب بم

 حيدملا ءارعش

 ةيمد ىف ىزرخابلا ضرع دقو « ةريزجلا ميلاقأ عيمج ىف ةطرفم ةرثك حيدملا ءارعش رثكي

 ىلإ اولحر امنإ مهترثكو ل ا

 ةاءاناظغوب هزكاو عارعتكلا نعي للا نوتولا :االه وس اة انضو» :نلاونلل الظ:ةارقأو قارعلا

 : (©0هحيدم ى ةديصق نم ىلاييشلا مثَهَد نب ةنايقادولو

 ُلَجألا ءارزولا ريزو 2 لثم لجو  ىىلاعت هللا قلخام

 لس هاذا .لطلا نم .ىضنا .ةسكلو -ليفتاس# قرأ
 لعج امن .« مهمكح لاوط ةرهدزم تلظ ةيبدأ ةكرح اهيداوبو لصوملا ىف لّيقعونب ثعب دقو

 ىف ٠ ماشلاو قارعلا نم ءارعشلا مهدصقو ١ مهحيدم ىق دئاصقلا ودب مهمياقإ ءارعش

 : 29 هلوق لثمب زغلا ىلع هرصنب ديشملاو شاوُرِق حدام ىدادغبل ليشلا نب ىلعوبأ مهتمدقم

 رسل نوطب مهروبق تدغف مهموسج روبق نع كّضْرأ تزن

 لاومألا رثني - هيخأ نبا - شيرق نب ملسم ناكو . ىرزجلا "7 رهاطلا شاورق ءارعش نمو
 هباجعإ نم غلبو « ماشلا رعاش دل مهتمدقم ىو جك لك نم هوءاجف ءارعشلا ىلع ًارث

 نم لوقي هلو . عضوملا اذه ريغ ى انبرم ام وحن ىلع لصوملا - ليق امف - هعطقأ نأ هيف هحئادم

 . ١75/١ رصقلا ةيمد ىف هرظنا (9) ٠١/١". رصقلا ةيمد )١(

 . 7897/٠ (ماشلا مسق) داعلل رصقلا ةديرخ (4) م4 - + /ه ناكلخ نبا(



١1١١ 

 مري مل اهركذو نامزلا ىّنْقَي تعمجتساام هاا تويت كلر

 مَحمْملل ةغالب حيت احضَو ارامو ىنؤلا ىتح حبي ارك

 2 ليقع ىب نم ءابدألاو بدألا ًاماّتها لقأ اهمداوبو ةلحلا ىف نويدسألا نيام و مو

 ريع 7 ذخأل ف 00 ؛ دادغب نم نويرق اوناكو 0

 ةحتاو نمو « احّدمم روصنم هنبا 3 هتييبشس ف لي زم نب نس ىدذدي سب 07

 ناكو « لا هللا دنع وأ ةفيلخ نب 9 دمحمو « ىدادغبلا رعاشلا © ىجيندنبلا

 , ةفلتخم 0 هيف هلو ريثألا هرعاش يانا ناكو . ءارعشلل ًاعزفم ةقدص ةلودلا فيس هنيا

 ةمصاع ةلحلا راز نمو“ "اريحا لأ نب باو .ىدادغبلا © رهاط وبأو (4) ىريماطملا ا هحاّدذم نمو

 نييديزملا ىتلود ءارو ادجن رمغيو .روهشملا ىاريإلا رعاشلا ىدرويبألا اهءارمأ حدمو نييديزملا

 نب دمحم ةوعد اناقلت ىتح « اهئارعش رابخأ نم ًائيش نّيبتن داكن الف .« لظلا نيليقعلاو
 ] . ءارعشلاو رعشلا ىف اهؤادصأو باهولا دبع

ىلإ ةهجوم رصعلا اذه لاوط ةريثك حئادم دحي نيفلا دقعلا باتك ىلإ عجري نمو
 ةكم ءارمأ 

 فو «ةناحنرلا ةحفنوو موصعم نبال رصعلا ةفالس 2 حئادملا هذه هاقلت لثملابو ةنيدملاو

 ىلع ةيليعامسإ ةنيدملا فو ةيعيش ةيديز ةكم ىف ةرامالا تناكو « ةرخأتملا مجارتلا بتك

 لصفلا ىف ةصاخ ةسارد ةريزجلا ىف نيتلحنلا نيتاه ءارعشل درفنسو ىلوألا بقحلا ىف لقألا

 : ىلاتلا

 تاليودلاو تارامإلا سفانتل ناكو «رصعلا اذه لاوط رعشلا اهيف طشن دقف نملا امأ

 اونوكيل ءارعشلا اهوح عمجت نأ ىلع تلمع ةرامإ لك نإف « كلذ ىف ديعب رثأ هلئاوأ ىف ةرثكلا

 ىف نييديزلا ةرامإ هيف اناقلتو « ءاطعلا ىف مهل لزجت تناك ةياغلا هذه ليبس قو « اهل ةاعد

 ةيليعامسإلا نييحْبَلّصلا ةرامإ لثملابو . ىلاتلا لصفلا ىف اهئارعش نع ثدحتنسو « ةدْهَّص

 ىب ةرامإ ق هسفن كلذ لقو . ايفلأ ىلاتلا لصفلا ف مهل ضرعنس نوريثك ءارعش اهل ناك

 ثيلع ةرامإ مهأ تناك امبرو . مهئارعشو ةيضابالا عم مهنلع ثدحتنسف جراوخلا ىدهم

 مهأ (ه 4 - 587١ نك ناكو « ديبز ىف حاجب لل ةراما سمانا نرقلا ىف رعشلاب

 ان ىذلا ( ديفملا ) هباتك مهيف فنص دقل ىّبح ءارعشلاب ةيانع مهرثكأو ةلودلا هذه ءارمأ

 . 146/5 قارعلا مسقلا « ةديرخلا (4) , 88/١ قارعلا مسقلا ةديرخلا ىف هرظنا (1)

 .؟١٠55 ص ردصملا سمن (80) : #17 ص لوألا دلحملا عبارلا ءزجلا 6 ةديرخلا 2

 . ه78/5/14 ردصملا سفن (5) . 3١5 ص ردصملا سفن (*)



 ؟ ١١

 مخض ناويد شايجل ناك هنأ باتكلا اذهل هعنص ىذلا رصتخملا ىف ةراع ركذيو « هركذ

 هيفو « هركذ ٌراملا ليكش نب ىركر هئارعش مهأ نمو « ًامظنو ًاررن عمجت تادلجم ةدعو

 00 : 9ةليوط ةحدم نم لوقي
 هاّقك تبوح امب ءانثلا َلَلُح ىرّتشُملا

 اقل اراب اذا ىفطنت ال ىغولل ران 0: قيراتلا دقوملاو

 دس ميت كرت نم لك تاكو :مةريع سا ارتاكو حج دارعقلل يدع روم دهب ف ع ردت ناك
 ءارعش نع انثيدح ىلإ مهءارعش رخؤنس كلذلو « ىمطافلا بهذملل ىأ ىعادلا هسفن

 ىلوتسا ذنم نييبويألا حيدم ىلإ نعلا ءارعش نم ريثك لوحت دقو . نعلا ىف ىليعامسإلا بهذملا

 نب رمع نيدلا رون مهدئاق اهكلمو اهنع اولخت نأ ىلإ نعلا ىلع ه5 ةنس ىبويألا هاش ناروت

 ىبأل ةديصق ءارعشلا ءالؤمل أرقت ام فيرط نمو « ةيلوسرلا ةلودلا اهيف سسأو لوسر نب ىلع
 . ") لوقي اهيفو نملا حتف نيح هاش ناروت اهب حدمي ىزذيعلا ركب

 ادوعس َنْهَشلطأ ًامُجنأ مأ 2 ًادونجو اهَترَّيس ًاركاسعأ
 ديرما ”تررجو» كاتم. الات دفعت مئازعلا ةيضام كلت مأ

 ادوقعملا ١ هرصنو هلإلا ٌرادقأ كلت مأ

 5 نأ ال ىماحلاو

 اهءاول كيلع تعفر

 هبحصي ناكو « مهنم اهكح نم رخآ وهو « دوعسملا كلملا كانه نييبوبألا ماكحلا مهأ نمو

 «رم اك «ماظنلاورثنلا تاذ مالسإلا ةرهمجو» هباتك هل فنصو ىزريشلا مئانغلاوبأ ةلودلا نيمأ

 ةنس ذنم لوسر نب ىلع نبرمع نيدلا رون سسؤيو . ًارعاش ناكو « ةيرثنو ةيرعش تابختنم وهو

 نم اوثعب ام بناجي « ةيرعش ةضهن نعلا ىف هترسأو وه ثعبيو « ةيلوسرلا هترسأ ةلود 57
 ىفو دايعألا ىف ءارعشلا نم هوحدام رثكيو . عضوملا اذه ريغ ىف انيٌرم اموحت ىلع ةيملعلا ةضهنل

 , هبارشو هسنأ سلاحجم ضعب ىلإ ىضفي نيحو « كراعملا ضعب ىف رصتني نيح ةفلتخملا تابسانملا
 ريثألا هرعاش ناكو 777 ةنس دعب ام ىلإ شاع هنأ ىلع لدي © حيدم هيف ىرزيشلا مئانغلا ىلألو
 نم هحنادم ضعب هيدي نيب اهيف دشني نأ نود ةبسانم كرتيال ناكو «ريمح نب © دمحم هدنع

 0: 9 هلوق لثم

 اكلموأ َرَحَْبلا - ىنغتل -رواج ليق دق

 مَجَع الو برعال ترام. زاخاب

 )١( ماشلا مسق ةديرخلا 18 / 73١9 .

 ) )7١”ا// 7 ةمرخمابل ندع رغث خيرات .

 . 5/1١" ةيؤلؤللا دوقعلا (")

 رمعاب رحيلا :ثنأو كلا هنأ

 ديالا لا .كتقلم فاكان

 . ةقرفتم عضاوم فو 1٠١/١ ىجرولا (4)
 . مخل/١ ىجررخلا (5)
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 رقت -ةادجألا كبف اورخافوأ وفرش مهؤانبأ مهب ٌدودجلا اذإ

 ممم اه تّرع دنخأب ع مهيار مهالأ كرب ا
 قحل كلذبو 581 ةنس قوت دقو هرصع ءارعش دحوأ ريمح نبا ناك : ىجرزتملا لوقيو...

 هصخنسو « لمّيَته نب مساقلا عفادم ريغ هرعاشو . (ه5914--5141/) ىلوسرلا رفظملا رصع

 لهأ الك ناكو « هيبأ دعب مكحلا ناحلوص ىلع هئاليتسا ذنم هل ءارعشلا تاثنبت رثكتو « ةملكب
 مهنم نيريثك نأ ققحم ا نمو « هتاثنبتو هحيدم نم اورثكأ ةيبرح ةعقوم ىف رصتناوأ ديع هيلع
 نمو « ىنتملو ىرتحبلاو مامع ىبلأ لائمأ نم نييمانلا نييسابعلا ءارعشلا ىلاعم نوددري اوناك

 هور اني ذلك تورم اعد نب وهو دك تيتا ألا رطل وه راض دن دديعلا) اذه نك فيرطلا
 قي ةمايقلا موي ءارعشلا بسوح اذإ - هيلع نيردنتم -نولوقيو «رعشلا ةقرسب هنومري ديبز لهأ

 ردصلا اذهو نالفل تيبلا اذه لوقيو « هيقباس نم هتاقرسب فرتعيف « باسحلل ساعد نباب
 اهفصي رفظملا ف ةحدم ىجررخلا هل ركذيو . ًائيرب جرخي كلذبو « نالفل زجعلا اذهو نالفل
 0 : هلوقب اهحتتفا هنأ هسفن وه ظحالي كلذ عمو « ةرهاب اهنأب

 ٍنامزلا كيلماي تلنام لِ  ناكمإ الو ةردق ى سبيل

 ديؤملا ناطلسلا نع هثيدح ءانثأ ىف ىجررتملا ضرعيو « ©) ىدادغبلا جاجحلا نبال هنإ لوقيو

 فيفعلاو ىسنعلا مهتمدقم ىو « هيف مهحنادمو هئارعش نم ةعاج ءامسأ ( . هال" )595- ١

 : )9 ريخالا لوق لثم نم رفعج نب هللا دبع
 اهلاثم نوكيالو نامزلا َدبأ هلاثم 2نوكت الف ةلولملا 7

 اه الإ نكي ملو نامزلا لوط هل الإ نكت مل ةقالخلا ىوحو
 ىجررتلا هحاّدُم نمو ( ه٠ -1/7/8) ليعامسإ فرشألا نيحّدمملا نييلوسرلا نمو

 ىتلا ةينيدلا تاساردلا راهدزا © نايب ىف امهالوأ ناتحدم هيف هلو « ةيؤلؤللا دوقعلا بحاص

 ىمسي ىجرزخلا ىضم دقو . ىرشألا كرابملا عماجلا ىف فرشألا ناطلسلا اهماقأ

 باسحلا باحصأو ةاحنلاو ءاهقفلاو نيثدحم او ءارقلا نم اهريغو تاساردلا هذه ىلع نيمئاقلا

 هتاحوتفو هكلعب ةداشالاو هتثئبتو فرشألا ءانبأ ناتي لافتحالا فصو ىف (©) ةيناثلاو « ربحلاو

 ىنعي ناك اموحن ىلع ءارعشلاو رعشلاب َنونْعُي ال مهنأ ريغ رهاط ىنبرصع ىلإ ىضمنو . هداحيأو
 ثيدحب مهصخنسو « ةدْعَص باحصأ نييديزلا مكح نما لي « مهتلوذ ءاهتنابو « نويلوسرلا

 )١( ىجررخلا ١/78 . )«( ىجررخلا 7١07/7 .

 ىجررخلا (؟) ١/ )4( . "14ىجررخلا 775/7 .
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 داهزلا نم مكاو 0 ىعيبط اذهو ةيفوصلاو ءاللعلا حئادم تومرضح 0

 " عقسألا ا نب دمحم هخيش ىف

 هج ع ل ا ةعفرو ًالضق زاح ٌفيرش ٌهيِقف

 . ةملكب هصخنسو ريا هللا دبع نب دمصلا دبع رع ف نيحاّدملا ءارعشلا ربكأو

 + نين اينلا مارمألا حيدم ىلإ مهراعشأب ءارعشلا هجتي ب ًامئادو ناع 2 ا جير ءارعش رثكدو

 اه ءارمأ نوح لمع نولازي ال نيرحبلا ف 1 ءارعشلا ناك لثملابو َ كالا مهرعاش لدع ًالملق فقنسو

 : ىنويعلا برقم نب ىلع عفادم ريغ نيرحبلا رعاش مهتمدقم قو مهريغو نيينويعلا نم

 تومرضحو نعيا ىف حيدملا ءارعش نم ةعبرأ دنع ًاليلق فقنس اننأ قبس امم حضاوو

 مهو « ةفلتخم بقح ى مهادلب ىف نفلا اذه راهدزا انل نوروصي نيرحبلاو ناعو
 ىويعلا برقم نب ىلعو ىناعلا ىلاتسلا ىصورخلا ديعس نب دمحأو ىنعلا لمّيَته نب مساقلا
 . ىمرضحلا ريثكاب هللا دبع نب دمصلا دبعو ىنارحبلا

 0 مماقلا

 نارُجَت نموهو « ىرجهلا عباسلا نرقلا ىف نملا ءارعش ربكأ لميته نب ىلع نب مساقلا وه

 ةيرعشلا هتبهوم تظقيت دقو . أشن اهبو ةروهشملا نارجن ريغ ىهو ىناملسلا فالخملا ىف دّْمِض ىداوب
 فالخغا ءارمأ حيدم ىلإ هبابش ذنم هرعش هّجبو هنأ ىلع لدي ريبك رعش ناويد هلو « ةركبم
 ىلإو مهتالوو مهئارمأو نيبلوسرلا ىلإ ههجو اك « ةيِلوُسَرلا ةلودلا نوعبتي اوناكو ىناملسلا

 قتلو هنأ :نونلظملاو: 6 .ةدؤاع ةتس ردت الو: 8 ككصو ةاعثَص ةهن ق نويذوذلا ءارمألا

 ىف دلو هنأ نظي نم كانه ناك نإو « عباسلا نرقلا نم ثلاثلا دقعلا لئاوأ وأ ىناثلا دقعلا
 نيدلا رون لوسر نب ىلع نب رمع ناطلسلا ىف ارعش هل دجن ال اننأ ريغ « نرقلا اذه لئاوأ

 هديفحو 8 5945 - 5151/) رفظملا ناطلسلا هنبا رعاش قحب دعب اًيبب 5417/ ةنس قوتملا

 هيخأ ىف ًاحيدم هل دجن ال ذا هنمزل قوت ةلآ قا (ه 5 -5944) فرشألا ناطلسلا

 هرعش ذختي ناكو . هدعب مكحلا ناجلوص ىلع ىلوتسا ىذلا (ه 75١ -59457) ديؤملا

 ناويدلاو ( سرهفلا عجار) ةقرفتم عضاوم ىف ىجرزخلل . 45 ١/ نييمرضحلا ءارعشلا خيرات )١(
 . ١951١ ةنس ةرهاقلاب ىبرعلا باتكلا رادب عوبطم  هناويد قيقحت ةمدقم لميته نبا ةمجرت ىف عجار (؟)

 ةيؤلؤللا دوقعلا رظناو « ليقعلا ىسيع دمحأ نب دمحم
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 « هنايعأو ىناملسلا فالخملا ءارمأ حدمب امك « هلاعو هترسأو رفظملا هب حدمب وهف اع
 لئابق ءارمأو « رافظ ءارمأو « نيسحلا نب دمحأ مامإلا مهتمدقم ىو .نييديزلا ةمئألاو
 ةحدم نم ىنانكلا ىمارحلا ىلع نب دمحأ مهريمأ ىف لاق هنأ ىوريو « بوقعي نب ىلح

 : ةليوط

 قوس مهدعب كولم لكو ًاعطق ةبطاق بوقعي ونب كولملا نإ
 عمس نيح ًابضغ طاشتساف « ىلوسرلا رفظملا َمْمّس ةحدملا تغلبو ةّيعرلا ىهو ةقوس عمج قوسلاو
 هدشنأو هيدي نيب لثم اذإ ىتح اهطوقس ائيطب ةريط هب يطيل لعيتط نا هلو تيا

 : تلق امنإ ! ناطلسلا رمع هللا لاطأ : ًالئاق « ًافيطل ًاصلخت صّلت : انيس كيلا
 نم ةعيدبلا حئادملا نم ريثك هيف هلو . ' هصلخت نسحتساف ل مهريغ كولم لكو»
 هلوق لثم

 َءلا ٌمّضخلا ملا رمقلا ىلع 2 ُهَّصضيق َّرُرَي ىلوسر رغأ
 رتْثَع َةلاَسَب نم اسأب مظعأو 2 متاح ةحامس نم ًاحامس معأ
 : () هلوقو

 ريسلا ىف هللا لوسر لآ راس اه ١ عبَتم هللا لوسر ىدَهك ٍىَدَه

 رّدقلا نم ىضمأ وأ توملا نم ىضمأ 2 اهتمارَص نم دح لك ةمزعو
 ردي مل راّودلا كلفلا ىلع ىَقْلُ هتبيه ضعب وأ هتبّيه نأ ول

 ناك ذإ « اهئاقتنا نسحبو اهسرحب عمسلا قورت هتالكو « ىوق نيتم ىظفللا هجيسنو
 ذلتو اهيلإ خيصت نيح نذألا ذلت تامءالم هتالك نيب مثالي فيكو هظفل ىطصي فيك فرعي

 مامإالا هناويد ىف رفظملا دعب ثا هحودممو . رهام غئاص قحب وهو اهب قطني نيح ناسللا
 70 عادم ىدحا ىف لوقي هيفو « نيسحلا نب دمحأ يديررلا

 دلل د داوم ك اًئيح ًادمحأ هلا ظفح |
 ٌراَضُتلا راَضّنلا صلاخلا»و ره ىوجلا ٌرهوجلاو فيرشلا فيرشلا
 ٌراتُْما دمحأو ىّكملا 5  اًدجو  لوتبلا هممأ ديس
 حودمملا دج ىلع نب نسحلا نب نسحلا : ىثملاو « ءارهزلا ةمطاف ةديسلا : لوتبلاو

 وهو « ةبوذعو ةلوهس نم لميته نبا ظفل ىام حضاوو ؛ ثا لوسرلا راتخا دمحأو
 : :ةدؤصقلا هذ ةمدلقم :ق :هلوقك ا ةقعتو ةةقرب ليفت تايلزغي ةعاذل عامي ةداع

 روتكدلل ىناعنصلا ءانغلا رعشو ١58 ص ناويدلا (*) . ناويدلا ةمدقم ربخلا اذه ىف رظنا )١(

 . ١7/4 ص .مناغ هدبع دمحم ١59/١. ىجرزخلا (؟)



 ل

 رثلا ْنَطْقُي ٍةَصِف نم ًابيضقاي

 مش نمو لالحلا هقوط رق
 ل“ .كلفف  قمم قاتم ايف
 لاوطلا ىلايللاو

 هل

 و
 : نم 4 7

 و و اسسها 7

 رانلجلاو هيئلجو نم ,سج

 راوس هيدعاس ىق ىجايدلا نيم
 يب 9

 راهزالاو

 راصقلا

 ع تانحلا هيفو زر

 للاللا“ قفا ان نع

 تبيع حاسما قشر” دقلاف» + ريواضتلا ةوز قم نوفلا اذه ىسيفتاغ نمو

 ةضفلا ةدالقو « اهدودخو اهينيع لاج ىلإ ةراشإ رانلحلاو سجرنلا هنم فطقي ةضف نم نصغوأ
 راث رانلا جهوتت نأ بجعيو «اراوس اهيدعاس لوح فتلي سمشلا رون اَنيب ء اهديج قوطت

 ًارهس ىلليللا هب لوطتو . راهزألاو راتلجلاو سجرنلا نم تانحلا اهبناجي انيب اهعقرب تحت اهيتنجو ٠
 اناقلي ًامئادو . ىوعماللاو للاهل ةئاخ + همن كدت: انأك قفي لب لا قس“ اداونعو

 ةيناث ةحدم لالهتسا ىف هلوق ةلكاش ىلع هحئادمل هتامدقم ى عئارلا بيسنلاو لزغلا اذه

 :::نسلا خال

 -اضغلا د ادا

 ىحورل له ةيلئاولل لقو

 ادجن تللحو ةمامتت تللح

 هرم مي ةيحتلاب ا ةهمالسلا كلو

 همارغ ىدسح نم تفلتأ امو

 هماهت نم ٌدْجَن نيأو نيف
 ناك هنأ قف بير الو « ءارعشلا نم ريثك اهضراعو ةقباسلا اهتخخأ ةريسم ةديصقلا تراسو

 ..ةقلاسلا ةقارا ةاحن ا قدي ناك بج في
 قت أ َ و ع

 ادجن تعدو ام حورت كارا

 ًََ لُمَرلا لها تحفاص الو

 قاكتلا نم . .تينااع ”لالف

 ضرب ٍضرأ نع تولس فيكو

 ؛ ءاهجولا صعب نأ قر ةيودذعو ةقر ليست ةاألاو

 : هبيسن فيرط نمو

 ادهيع. ..نيملعلاب تندخا الو

 ادخف ادخ وأ هيف افكف

 ادعب ترمضأ ال اًدغبالا
 ْ يبا ريال

 ًاكسم اهبارت -حوفي )0 ادن
 نر

 الف « اهتنيز نم ًاعيشوأ هل اهتنيز تذخنا هتجوز تناكو . مهم رمأل هيلع دفي نأ ءارمألا نرخ

 . لميته نبا لوق ةدشنم هل تضرعت جورخلاب مه هتار

 اذ .كينعدواو حورت كارا

 ريمآلا ةرايز لجأو جوزلا مستباف

 تثتددح الو ادْهَع نْيمّلعلا

 نعلا لها نأ ىلإ حوضوب ريشي ام ريخلا اذه ىفو ؛”'

 ضعب ىف نونغتي نونغملا ناكو . هتامم دعبو هتايح ىف لميتُه نبارعش نولوادتي اوناك ءاسنو الاجر .

 ابظلا : محرلا . اهيداوبو دجن رجش نم :اضغلا(١)

 . دجنب عضوم : ةمازو
 . ةحنارلا بيط « هب بيطتي دوع

 . 2ص ناويدلا ةمدقم (")

 ١١( دنلا :
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 . حيل اننا عيذن امو بيسنو لزغ نم اهمدقتي اغ يملا هل نونغي دق لب هراعشأ

 1[ خأ ف هلوقك ةضمملا ةعوللاو ىبسألاب ضيفت هلهأ ضعبو هتجوزل ثارم هو

 راتفلا « ريش .ادن دامو: .ةيافؤر انتم تارققلا- تيفي ااه فيقف

 رابلا .مش فا مآ ردا نكن كارلا .لع .اهنن

 « هحنادم ىفوأ هبيسنو هلزغ ىفوأ هيئارم ىف ءاوس ًاديحم ءارعاش ناك لميته نبا نأ قحلا ىو
 ناطلسلا بورح ةصاخو « ةيبرح عئاقو نم هيف ناك امو هرصع تادخعا احس حئادملا وهو

 . ةيؤلؤللا دوقعلا ُُق هزاع ع ًاريثك دشني ىجرزخلا لعج مث ( رفظملا

 6 ىلاتسلا - صورخ ا ديعس نب دمحأ

 نقلتو أشن اهبو 084 ةنس دلو اهيفو « لاتس ىمست هنم ةيرق نمو « صور ىداو نم نع
 تناك ةيبرعلا ةفاقثلا نأ نم لوقن ام ىلع حضاو ليلد اذه ىو ةغالبلاو وحنلاو ةغللاو رعشلا

 ناك دف « ةيمالسإلا ةفاقثلا اهلثمو « ةيرق لك ىف لب « ةريزحلا ناكرأ نم نكر لك ىف ةرشتنم

 نم ءىشو تاظعلا عامسل خويشلا ضعب تاقلح ىف نودعقيو « نارقلا ظفحب نوءدبي ةئشانلا

 ىلإ هتيرق رداغ قوطلا نع ىلاتسلا بش الو . ةيوبنلا ثيداحألا ضعبو مكحلا ركذلل ريسفتلا

  جئادملا جييدت هسفن نم سنأ نيحو . هرصع ىف ءايعلاو او ملعلا دراوم نم لبني اهيف ذخأو « ناع

 ةصاخو « هنمز ثادخأ نم ًاريثك هرعش لجسيو « ناهبن ىنب نم نيينسلا ناع ماكح اهب دصق

 « مهرايد ىلع ةراغالا نم نورثكي اوناك دقف «٠ بورح نم سرفلا نييو ناهبن ىبب نيب ناكام
 ىناهبنلا ريمألل هحيدم ىف ىلاتسلا كلذ روصي اموحن ىلع نيروحدم ًامئاد نودوعي اوناك مهأ ريغ

 نبرمع نب دمحم نبرمع نب ناهبن نبرمُع ىناهنلا ريمألل هحيدم ىف كلذكو 56٠ ةنس نالهك
 ُُف مهئاوسأ ددرتت دمحم همع كلذكو ىلع مساقلاوبأ همعو ناهبن ها <19/5 ةنس نابن

 : ديعلاب ًاتنهمو 5 لع مساقلا ىلأ ىق هلوق كلذ م ٠ ناويدلا ىق هيثارمو هحنادم

 "7 بزرع الو مجَع توي مل ام لضفلا نم دلل هن كيلا  لوحنلا مساقلا 1

 9 بضَعلاَفهْرملاوقدصلانانسلاتنأو العلا ممهلاو هامل ب كل

 تعا ةفاحا قليئاتي: . حو اغفر هاجملا ددفللا ناو ملسا مماقلا ابأ

 )١( ايند مج : ىنّدلا (5) 2 نيدلا زونل ناع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت ىف هرظنا .

 ات  ديكملا حلا تالا . هناويد ةمدقم عجارو م0
 ىملاسلا 7/1١
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 00 ولا ةحبلا تحاالام دب ةيبرلزطو ةعفرو عالع لق اديعب كيعو

 قسانتو ءاوتسا هيفو , ةناصرلاو ةلازخلا نم ليلق ريغ لمحي رعاشلا ثتوص نا حضاوو

 هلو « ءاوتلاو وبن ىأ نود ةديج ةغايص اهغوصيو هملك مكُحي ناكر عاشلا نأ ىلع لدي امو
 ] : ةليوط ةديصق نم رمع نب تناهبن حدمي

 اهناَطَحَق دحملا ىلإ اهات ةبصع نم كنإ ناينأ
 رباه 550 : 3 2 رثه م 1 7

 اهناسنإ نيعلا نم تناو اهلك ببرعي قى نيعلا مه
 اهناوع. كتيب .ىأ ةدبب ةذغلا :تانركم تنل هاذا

 00 هر هس هه و 0 سا مه أ

 ا كرسو كانم كيس | نم تكلي تشعف
 وب

 هناجر ايلا بابش ةمعن -ىق  كودغي كلازالو

 دامو ىّنغت ىكل اهدغأ انأكو + ةكرحلاب جومت ىهو « ةفخ ىف ناذآلا حفاصت ت تنانآلاو

 ةردقلا سحت كناف «امنايقل كّرسو» : عبارلا تيبلا ةلمجت كا رظناوب « اهتانر ةوالحن قولحلا

 اج أي فيكرامت تنكو + اهعقوت نكت م ذإ + كعوز ينقي تيلا لكن ىلع
 لثم اهنادلب ضعبل ركذ هراعشأ ىفف « قارعلا ىلإ تالحرلا نم رثكي ناك هنأ ودبيو

 حدمي هارنو « اينازنت قرش رابجنز ةريزج ىلإ هتالحر دمي ناكو « ةريزجلاو تيهو تيركت

 : لوقي هيفو « اهنايعأ نم هريغو تْخَّبَس
 داقلا نا ركنا نييمشلا# كل. يس وختمدلا قا فرعا كناناذا

 داقتعا وُفَصو ٍلاعف نسحو لاك <لضفو ِلاعمبب امس

 (9 داعصلا رمسو لاصُنلا ضيبب ولالا ٌةادغ لاتقلا ىرج
 مرق اكد يرحل 8و دا قل دورتك 3 هاو. نسل هضاب هقوقتا قم كو

 يع ةضاخو, + ةضولقلا يكف كو .ةسرحسو  مفادح تصوو «تايارغألاب:لزفتلا

 لا لك نم ناس لا ومش ياخي
 ا جامل تن ةيفار نافل تفقو .جادْحألا ُمّلَظ نئاعظلا نم

 (9 جابيّدلاو ىشولاب ةفوفحم ١ ةلِكو نيفّسلاك جداوه اوعفر
 (0) جالَخلا اهلالدو اهلا ىومهلا قلع و ديعم لك ثق

 ىذلاو « بحلاو ةدوملا بابسأ فقي ىذلا لاحرتلا اذه فصو ىف ديعيو ئدبي وهو

 . جدولا ةراتس : ةلكلا (5) ..ةرايسلا ةعمسلا بك اوكلا * :ثهشلا ةعبشلا 5

 : جالخلا .قلعتلا ىهو ةقلع عمج : قلع (5) . ةانقلا ىهو ةدعص عمج : داعصلا )١(

 . بالخلا . فاطعنا : جاعم . جداوملا : جادحألا (م)
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 دوهعلا رك ذتف « ةرسحو ىبأ اهبيذيو « ةبابصو ءارغإو ةنتف ىداوبلا ىف قاشعلا بولق ألمب
 نيبحملا معو « ايندلا تملظأو راقألا تباغ دقو « ىمحلا فانكأو عوبرلاو لالطألاو

 : هلوق ةلكاش ىلع اهسيع هاف ةمدقلا كاعتنلا لعجي دقو . نزحلا مهقمعتو لالا

 انويعلا باَّتلا تحت َنقَرفرَو  انوصُغلا َنْرَّرَهو اطُخلا نرَصق

 انوتملا عورفلا دوس ندعو ىارتلا ضيب ربلا نيشوو

 انونف نسح لك نم نيدّنيو ىتيَوهلا ىَقَم َنْرِطْحَب نلبقأو
 انوجشلا نْيعبو ىوملا نرعأ فة تارفاس انل َنْضَرَع اف

 دقو « اهيحاوص طسو ريست هتبحاص ةيؤربو ءاقللاب ىلاتسلا ةحرف روصت ةناوآلاو

 + الد طوع نقب: عودنا عفإو جاهتبالا عومد نكلو عومدلاب نبنويع تقرقرت
 ةنتف ناك ا" بحلا دوعيو « ىلاتسلا لوح نم نهلاجي ايندلا ًالالتتف « نههوجو نع نرفسيو

 ضايرلا فصو نيب اهيف عمجي « تايرمخ ىلاتسللو . ًاصالخ الو هنم ًاتالفإ عيطتسي ال
 : هلوق لثم نم ءانغلاو رمخلا تعنو لزغلاو

 الَّلَع اهقووار ىف َحاَرلا ىنقسا تاه

 توق مق تلا تاطيتلن“ قرت“ اهأ
 د ا د ل

 دقو ءاهبلا رهز ىق لاتحب ضورلاو

 الرغلاو  وهللا ثيدحلا ق قطاغو
 زال يقرطا هلي لعب ةقابللا7 نين
 هلمتشم ىلا نونفب ىرَّتلا ادغ

 هايف نلت: ظييضنلا 20 رع يقل ل فاش نداشو

 العتشال ءاملا جازم ودع هلو هتجاجز ىف رونب انيلع ىَتْسَي

 (ةلّمروأ راتوألا ىلعأطيسب ْتَّنَغ دقو ناركلا توص 'تقطنأ. ةنبقو
 السّعلا ةنرملا ءاب تجزم اك ١ مقهقئالخ ًاوْفَص اوجزم دق ُبّرَشلاو

 ىف سنأ نم روك ىلا ربحا دع كدا مانع للعت ساون ىب 3 سحنو
 دولا اتوا : شت ةنيقو ؛ 0 دا ند برشا لع مل 2 الاجج. نعت “ت ةيقاسو ناتسس

 دولا رعت ملاك قلا ىف نأ سلا نم نيل و انناكو د فاققلا نه انازلا هيلع قو

 ضفرو دهزلا ىلإ ةوعدلا ير بتنا قتلي رعاتتلا ناويد: قف بناكلا اذهو ..تضقلاو

 اهعاتمو ايندلا نأو توملاو ةايحلا نع اهيف ثدحتي ذإ هيئارم ىف كلذ حضتيو « ةايحلا عاتم
 نع فارصنالا ىلإ ةراح ةوعدب اهمتخ دقو « هئالآو هللا ىلع ءانث اهلك ةيميم هلو .« ءانف ىلإ
 . لئازلا اهعاتمو ايندلا

 . رعشلا نازوأ نم لمرلاو طيسبلاو . جنصلاو . لياع : سيم . اينثتو انيل : اديغ ] )١(

 دوعلا هب ىمسيو برطلا تاودأ نم ْ ظ : ناركلا (؟)



 ان

 سلا تايودلا تايبارعألاب هلزغ ىفو اهيف ىبستأي ناك امبرو مكحلا هرافتشأ ىف رتكتو

 دم سانلا' ضو هيله ه في كاسر رهدلا نو ريدك فار كش ىلا نقلا هين ىيتار ناك اعيوز

 اهتياهن ىف مزتلي ٌريثك ةيمالك ةيمال هلو « ةفيرط تاسمخم ضعب هناويد ىفو . ثراوكو عجاوف
 . « ًافلكتم الو هراعشأ ىف ًاعنصتم نكي مل هنأ قحلا نم نكلو « ءاتلا لبق ماللا'اهتيفاقوأ

 نأ ىلإ ًاعفد هعفدو عنصتلاو فلكتلا نيبو هنيب لاح ةليصأ ةيرعش ةكلم نم هبهو ام نآكو
 : ةقئام تيلي هر اععا نركت

 )١( ىنويعلا برقم نب ىلع

 دقو #8 ةئس ىلإ 455 ةنس نم نيرحبلاو ءاسْحألا | ماكح نب لا فرحا قرف يطاق 9
 ةئهأز ةيوغل ةفاقث روصي هناويدو ١" ةنس قوت ذا ًاماع نيكس وح شاعو هال” ةنس دلو

 مهمايأو ميدقلا برعلا خيرات رك ذي ام ًاريثك ذإ « ةيخيرات تاراشإب ئلتمي وهو « ةيمالسإو
 هتاضراعم ةرثك اهعاستاو ةيبدالا هتفاقث ىلع لدي اممو .نيلوالا سرفلا كولمو مهكولمو

 ةييساتلا ها رهشبلا نييواووت ع دكت | هنأ نك ورابع ؛ رايهمو ىضرلا فيرشلاو ىبنتملا دئاصقل

 ةروكاب ىف هناسل ىلع ىرج رعشلا نأ ودبيو . اهيف قّلختيو اهنم دوزتي ةثالثلا ءالؤه ةصاخو
 مهأ وهو ”#١«( -ه85) نيسحلا م نب دمحم ةئارسأ نوعا ىلإ همدق ام ناعرسو « هتايح

 ءانسجالاو فيطقلا لثم اهندمب نيرحبلا هناطلس لمش دقو ؛ 55 ةينويعلا ةرسألا ءارمأ

  ةيقرشلا دجن لئابق هل تنادو . نيرحبلا مسا نآلا اهيلع قلطي ىتلا لاوأ لثم اهرزجو
 جاجحلا ةرافح هيلا دهعي دهعي (ه 577 - هاله) هللا نيدل رصانلا ةفيلذلا لعج ام كلذ لعلو

 : برقملا نب ىلع لوقي هيفو . هل هضرف مسر عم ًابايإو ًاباهذ ةكم ىلإ ق قارعلا نم

 راثع مورت اع اهدَح ىو راصق كاهح نع ىداعألا حامر

 راضيو هل ٍمْعَر ىلع ماضب ةّمِذ كنم هل تسيل ئرما لكو
 ز راهن ءانضأ وأد لي ْ ملظأو بكوك حالام كلملا يظع ىف شيف

 اليكنت اهب لكنيف 548 ةنس جاجحلا ىلع قيرطلا عطق ىف ئيط ركفت نأ ثدحيو

 اهدي ماشلا لئابق ضعب عضتو . هراصتناو برحلا ىف هتلاسبب برقملا نبا ديشيو « اديدش

 معيو . فزمت رش نيسحلا ىبأ نب دمحم مهقزميف « جاجحلا ىلع ةراغإلا لواحنو ئيط دب ىف

 , عاجشلا ريمألا اذه ىلإ دتمت ةمتآ ادي نأ ريغ « ًاعيمج ةيقرشلا دجنو نيرحبلا عوبر نمألا
 ةيبرعلا ةغللا عمججم ةلمم ىف هنع انلالاقم عجارو . ةرهاقلاو #5 ص دوسألا بهذلا لحاس ىف هتمجرت رظنا (1)
 .نيثالثلاو نماثلا ءزحلا . ةرهاقلاب ديدحلاو ميدقلا ىف ءاسحألا خيراتب ديفتسملا ةفحتو

 قسمدو دنهلأ 2 عبط دقو هناويد تاعبط تامدقمو
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 : هلوق لثع 0 ادن هبدنيو هرعاش هيكبيو « هلاتغتف

 ىَدّنلاو فايل دحناو العلا كابل

 نا هبدللو

 هر

 ظ 3 مراوصلا

 ©41) ةلياسم ٠ َتْعَجَو أبمداو ص دعل

 هلماناو 0 اهئلبنأ امل

 201 مِيضلا لمحت نأ نا ماه

 دقل لب « برَقملا نبال مكحلا تسد ىف هوفلخ نيذلا ةيلئاق اونا عفت ال نأ ىعيبطو

 نإ .لدرف نجلا نم رخو يرعب هللا ترو: جةلاومأ اورداضو ةدمبتلا ف ةيءارحر

 لخدو ”«١٠ه ةنس ىف ىمورلا هللا دبع نب نيكتاب اهمكاح حدمو ةرصبلا لزنو « قارعلا

 هنطوم ىلإ ةدوعلا ىأرو . اهئابدأو اهئالع ضعب ىلع فّرعتو ءرصانلا ةفيلخلا حدمو دادغب

 نبا هيلاطف هقيرط ق طساوب ملأو ٠ ايف راجتالل ديدحلا ةذيعا نم ةفئاط هعم لمح ناو

 هئاجه ماج هيلع بصف « هتعاضب نمث فصن تغلب ةريبك ةبيرضب سوكملا نماض قيبدلا

 ٠ : هلوق لثمب

 رحب ىف تصف لاحملا تمر دمتل نيعللا ٌىئيبَّدلا نباي

 دول يلا نس لا يب نة يح
 « ةررمملا ةبي رضل ةأاب وأ غ:تئارضلا صعبب أهم وكمل نماض هبلاطف ةرصبلاب رمو

 7 2 ةليوط ةحدم هداشنيو اد ريمأ نيكلاب هحودمك ادن لال

 راد ل فلان ع يكف 0 و 50 7

 نأ تان اش هلع هيت هنكلوت غن ةققاكمو 0 + تيرس هيلا

 مكاحلا حبصيو « هتلتق نم هيبأل رأثلا ذخأب نيستا نأ قب تبع ريمألا نر لظفلا نش

 ناك امب وأ ءىشب هنم ىظْحَب الو « ةريثك حئادم برقملا نب . ىلع لإ مدقيو « نيرحبلل ماعلا

 ةدهاعم هعيقوتل نيرحبلا هعم روثتو « دجام نب ىلع هيخأ نبا هيلع روثي ام ناعرسو . هلمأي

 ةئامسمخ ميدقت عم « نيرحبلا رزج ضعب نع اهيف هل لزانت شيك ةريزج ريمأ نيبو هنيب

 لثم نم ةريثك حئادم دجام نب ىلع ىف جبديو ةروثلا هذبب رعاشلا حرفيو « ايونس هل رانيد

 : هلوق

 ةقو هيك اني كابحلالا فن ضيفا

 ًالْدَع اهتالمو

 دجأ : لص )١(

2 

 و 0 6. 1 ه0

 0 تداكو اهيف نم سحر

 ا # مر هر م كوع

 بَرخَتو رايدلا هب روغت اروج تممع تناكو
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 رئاشع ضعب ةدعاسع هسفنل نيرحبلا مكح صلختسيو « ىويعلاريرغ نب مدقم روثيو
 ةرسألا :ءاثبأف . مكحلا ةادأ هيلإ تراص امل برقملا نبا سئيو . ةيدجنلا سيقلا دبع

 ّ لا ىلاو نيكتاب حدتميو قارعلا وحن هن فعضيو دسفي مكحلاو « نوبراحتي

 ديب مكحلا مامز حبصأ دقو « هنطوم ىلإ دوعيو . 14١5و 51 ىتنس ىف دادغبب ةفيلخلاو

 ديلاقم هيلإ تلوحت ىذلا دوعسم نب ىلع لضفلا هاخأ حدتميو هحدتميو « دوعسم نب دمحم

 : هلوق لثمب «. هدعب رومألا

 لئام وهو هنكر ىحضأو ترو ىهو ام دعب نم دحملا داع تعفر

 لئاوو ىط : لابجألا ووذ كيدل 2 توتساف ةعيرشلا ماكحأب تقو

 حدتميو دادغب ىلإ هقيرط ىف نيكتاب حدتميو 5117 ةنس ىف قارعلا ىلإ نيرحبلا كرتيو
 نيدلا ردب حدتميو ركب رايدو لصوملا ىتح لاهثلا ىلإ هتلحر ىف لغويو « رصانلا ةفيلخلا

 ” :كوقر .هيفو فاش 'نقلمرأ ىردلا روق ةيرعلقلا اكاظتمل ايف مكحلا هيد امو

 لّيحلا اهتيعأ ردنكسإو ىرسك هريدي ول يثللم دعاوق ىسرأ

 رايدو ناّرح بحاص يىبويألا لداعلا نب ىبموم فرشألا كلملا ىلإ هتالحر دميو

 مهقحسو طايمدب نييبيلصلا لاتق ىف لماكلا رصم ناطلس هيخأ عم هئالبب ديشيو ؛ ةريزجلا

 : ةليوط ةحدم نم لوقي هيفو 51١6-5١8 تاونسلا ىف اهيلع اوراغأ ن - دك

 فا ردوا ةضرلا اعلا صقل ٠ ردك طارق حر ني دخلا لذ
 قفاودلا ٌلويسلا ابيعادت ّنأك 2 ةهّجو لك نم ٌجنرفإلا تءاج دقو

 ١7( قفان 5 نع مل لاذ نذل 2 هسأر ٌّمُأ ىلع بوبكف
 هدب ا حالص ل اق ياصأ دق مكمل اد دجيف ءاهطوم لإ برقا نب دوو

 اهعورز اودنسفافأ 5 + ليقع نب نفودبلا فرصت تحن دالبلا لضفلا نيرحبل 1 يع عضو ذإ ذا

 بوث وأ دحاو رانيدب عابي رانيد ىتئام هتميق غلبت ىذلا ناتسبلا حبصأ ىّتح « اهرامثو

 ييرات ًالجس قحب دعب بّرقملا نبا رعشو . اهيع ىلا هرعش نقلل ماوه ةاقيوأ

 ٠ مهمايأ ىف دالبلا لاوحأو مهكح روص مهرصاع نم لكف « نيرحبلا اهمكحو هترسأل

 . ايهابم ارخافم « هنمز ىتح لوألا اهسسؤم ذنم هترسأ خيرات اهيف لّجس ةيميم ةديصق هلو

 د ل

 ظ : لوقي « ةدسافلا

 ١0 وح ”كعلا دع مهرداغو مْ مهمجاج 0 نم طمارقلا لس

 ١00 يطط +: لقفل لل
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 داليلا رهطف « دحاسملا اومدهو ةالصلاو مايصلا وكب اوناك مهنا أنيبم لسرتسيو

 ناويدلاو . نامزلا نم نرق ةدمل هدافحأو هئانبأ رثام الجسم ةديصقلا ىف ىضميو « مهنم

 مهلاعأو ةسا عارم خيرات تلجس برقملا نبا حئادم تناك اذاو . فينع رخفب ءىلتمي

 را بكتاب هيلاو كلذكو ءرصانلا ةفيلخلا لاعأ نم بناوج ًاضيأ تلجس اهنإف مهرثآمو
 ظ : هلوق لثمب هلاعأ هل هحتادم نمض دقف ةرصبلا

 اداقعناو اكبس ّدَّسلا ىهاضي اروبص قا غلا فرعنا ب

 0و اهب .ةاللبلا لك "ا انارأ قاوسأب اكو
 ا ا

 ادافآ ىدهو ىب ةسردمو ظ دهز طير ٍدهشم نم مكو

 ثيدحلاو هقفلا ءاملع اهيف ماقأو سرادملا ىنب هنأ كلذ بناجي هحنادم ىف ددريو

 ةيمهأ تاذ قئاثو دعت كلذب برقملا نبا حئادمو « ةسيفنلا تابتكملا اهب قحلأو ريسفتلاو

 ةلودلا خيرات ىف ةديحولا قئاثولا ىه اهنإ انلق اذإ دعبن الو « هرصع خيرات ىف ةديعب

 ظ وخر ولا دي ندر 1: اهماككحي قيرات ألا منقول

 (9 ريثكاب هللا دبع نب دمصلا دبع

 هللا دبع نب دمصلا دبع امأ « ىرجم لا عباسلا نرقلا ءارعش نم نوقباسلا ةثالثلا ءارعشلا

 ةرجهلل 408 ةنس سيرت ىف دلو . ىمرضح وهو رشع ىداحلا نرقلا ءارعش نق ريثكاب
 نفسا وب ظقتسسا : ركلا نارقلا ظفحو همولع نقلت . ٠١76 ةنس ىف تومّرضحب قوثو

 اهاجنا الوأ هب هجتا هناسل ىلع رعشلا لاس نيحو . ةيمرضحلا ندملا ىف ءاملعلا ىلإ فلتخاو

 اذإ ىّتح « نايعألاو ماكحلا ضعب حيدم ىف هلغتسي ذخأو « هميلقإ لهأ ةداع ىلع اًيفوص

 ةرجهلل ٠١7١ ةنس ىوتملا قريوط ىبأ ردب نب رمع ىلإ تومرضح ىف مكحلا ناجلوص لوحت
 ؛ هدهع ىف لئاسرلا :ئشنم ًاضيأ حبصأ لب ؛ طقف كلذ سيلو . لضفملا هرعاش حبصأ
 ردب هيخأل مكحلا نع لزانت اذإ ىّتح . )1١71 - ٠١74( هللا دبع هنبا دهع ىف كلذكو
 . هبر ءادن ىب ىتح ماعلا رودي دكي ملو . لئاسرلا ناويدب لمعلا نم هءافعإ رعاشلا بلط

 : هلوق لثم نم ردب نبرمع ىف هحنادم روهمجو

 خيراتو 15١ ص رصعلا ةفالسو ١7١١ ص علاطلا . هارقو ةعورزب فيرلا : داوسلا )١(
 خيراتو ١/١ / 1و » اسس ىسايسلا تومرضح ٠ 1 رثألا ةصالخ دمصلا دبع ةمجرت ق رظنا ١١(

 7 عبطي امل ريبك ناويد هلو ١.١/١ نييمرضحلا أ ءارعشلا ردبلا 7 امو هو /ع ةناحرلا ةحفن هباتكو 2/7
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 مازوحلا هنود ًاتيب دجملل >> ىّتتباو مراكملا اْحَأ ىذلا ٌرمع
 ارفع  .ةالوعحوت 3 ةمايأ ترخعافت نامزلا هبف

 ءافوو عسأو م هدحن عبانم نم رجفت كالو 0 م 27 ش . م"

 « هتاراصتناب لافتحالا قو هدابعأ فى 00 هان هيلع ودغيو حوري لازي ال ناكو
 : هيف هل ةحلم نمو ع همركو هتعاجشو هلاصخ لع ءانكلا ًاغاذ ًاددرم

 رسل ىهتني ف تيكر ىلإ ىننإف نامزلا ْبْطَخ ىببا اذإ
 007 لصَقلا سيتحاو ما نألا تنض و ادإ بهاوع ةاوضوم هبهاوم

 ل 0 ارا احل اهناثب حست ٍدِبأ ادنلا ى هل وو 1 عمر م 3 2 يع ع ِء هَ :

 لاجر نم هئادعأ ضعب ىلع هراصتناب هل ةثنبت ردب نب رع ىف نيصرلا هدم نمو

 : ًائئهم لوقي اهيفو . همكح ىلعو هيلع نيرثاثل لئابقلا
 ُردَيَْي دعّسلاب هعلطو حبق 2 هنراق نمحرلا نم ٌريزع رصن وريف موس هَ و رفا هج

 َرَدَقلا هراتخي امب راسو 07 دل ناك دار هيمن كاك
 اوردغ امب اوءاب مهردغ لبحب ئادعألا

 9 رمح روق نم ترفنام لثمك 27 اوشتاف مهنم هلل ها نكمأف
 ىتح « هجيدم نم رثكأ كلذلو « ىنصم ًاصالخإ ردب نب رمع ناطلسلل صلخي ناكر

 هلاصخخ اهيف ىكبي ةراح ىنارم هيثري هلعج امث ؛ . ةضمم ةعولو غلاب نزحب سحا ىف قوت اذا
 ا 00 0 ل ا هيف هتيعر م 0

 1 ٌااظ هيفا ناك دقل

 هتاعولو هتارفزب ظتككت هيف ةيناث ةيثرم هلو

 ] 2 هديل كف 3 كلايف

 ؛) حلا اهبِساّبس ىوُطَت هجاس ىلإ
 (0) تعلو فصلا وءاضغإلا لهاجللو

 « ةضايف رعاشع رخزي قيقر لزغ هلو .
 : ءاسنلا ضعب كابش ىف عقيل ىتح « ًاديدش ًادجو ًانايحأ دحي ناك هنأ ىلع لدت

 ١9( راطمألا : ءاونألا .

 مهاردلا ديريو ةضفلا : نيجللا . لطمت : حست (؟) .

 ءاطعلا : لئانلاو .ريناندلا ديريو « بهذلا + ديرما .

 . شحولا رمح : رمحلا . دسأ : روسق (9)

 :٠ بسابسلا .ةحاس معمج : حاس (4)

 . ةمركلا ليإلا : بجنلا
 . فورعملا باالط نوفاعلا (5)

 . روافملا
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 ةلك اش ىلع « هعومد ىلإ عزفيف صالخلا ىف ليحلا هب تعطقنا دقو « اهيف هرثعت لوطيو
 ظ ل

 علوم بصي كو عْرْجَألا ىداو َئَظ أب

 عّجوتو هب ؛ ةبابّصو ئسأ كي

 0( عّمهلا تويغلاك رج احلا قوف هعومدو

 عجوم بلقب دمك نمو ٍدجو نم لوقيو

 ىعمدأ ضئافك ثيغ 2 اًبَرلاو  عبارلا | اًيح

 معلقي دل رسال ايذلا كلت ىلع ىيْهَي

 « ةديدش تاعول عاتلي لازي الو , راطمأ اهنأك رمهنت لازت ال رازغ عومدب ىكبي وهف

 .: هلوق لثم نم قيقرلا هلزغ رثكيو . مالاو باصوأو عاجوأ اهلك

 ارضحالو اودي ىرولا ىف هل اهّيْش 2 ىرَّصب ىأرام ىَبَظ ٍبْرعلا نم ىلو
 رظن نم ٍفاّتفلا هنْسَُح ىلإ وعدي ٍلَجَح نم ٌرمحمل ةدحت ون دولا

 0 ًازفوتسم ًانئاخ لحسم لجو ىلع ايف فراز ةليل مك

 ةلجع ىهف « عئار هعم دحأ اهاري نأ نم ريخألا تيبلا ىف ةبوبحملا فون هريوصتو

 ةكرحلا هذه ابيف روصيل (ًازفوتسم ) ةملك هتيرعاش ةقدب راتخاو « نئمطت داكت ال ةرذح

 ةفيرط تايرمخ ضعب هلو . هعادول بهأتتو هقارفل أيهتت ةزفوتسم ًامئاد اهنأكف « ةيسفنلا
 هنن ٠١ نسنلاع ىقعي هكالذب روض 6 يكيطلاوبءانقلاوب .رمتكاو ضورلا نيب اهيف عمجي

 : هلوقك

 9 برط مهره سي رّدْنَخ نراشك بضقلا اهضور ىف احرم تبعالت

 هاب ل ةنائاوف ىلإ اهلا ىدان دقف ىجدن اي مق

 بِضتخم ءايصلا مد د :سدتلاك سر ري
#7 

 مه 0 سري ل

 نع اهلك ”تلجتو تنيزاو اهفرخخز رهزلاب . تذخأ ةضور 2

 اهئامس ىف ًانيح عملي ناك ٌضيَمو ةيرمخلا هذه لثف « هتايح ىلع ًابلاغ وهللا نكي مو

 ا اا رار ل ل ا او

 : هلوق اهنم رد . رئاعلا هظح نم ابف وكشي ًاعطق هذنع د كلذلو 5 ردب

 . توصلا نسح مجحلا ريغص رئاط : رازهلا(54) . ةلئاسلا ةلطاحلا : عمملا . )١(

 .رمخلا : سيردنخلا . ناصغألا : بضقلا (")
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 لب فلا تاب لقرب قيبآ فاك كفا نيللا "اذ! علارا
 00 0 انعلاب ىبلق 00 جدلا بهْيَع ىف مهلا ىعافأ تبت
 "7 هبناج دفنا ١ ادأ درع ىرادأ 1 ىناهد لق 7 ٍىلاعو

 مظنب هلعج ام كلذ د 6 ةيمويلا ةغللا لئافلا مادختسا ىلإ اك نيو ةيوذعو ةلوهس

 - هظافلأ ةسالسل اهيف ديجيف ًانايحأ تاحشوملا مدختسي ناكو « هراعشأ ضعب هنطوم ةيماعب
 . هتالكو

 ىئارملا ءارعش

 مف « ءاثرلا ىرحم قفدتي ناك ميدق نم رعشلاب قفدتي ناك ىذلا حيدملا ىرحم بناجي
 انيبأت هونبأو ءارعشلا هاثر الإ ةيبرعلا ةريزجلا ميلاقأ ىف ضاق الو لاو الو دئاق الو مكاح تمي
 مهنبؤي ٠ « نيملعملاو ءاهقفلاو خويشلا قنات رصعلا اذه ىف رثكو « نزحلاو يمال ضيفي

 نوبات كلذ ننو مييف ءاملعلاو معلا ةراسخو مهاصخ مهيف نوكبيو مهؤالمزو مهذيمالت
  ةكم ىضاق ىربطلا نيدلا مجْن هخيشل ىرهفلا ىشرقلا نسم نب دومحم نيدلا باهش
 : : 47 لوقي هيفو

 ذاك قلق قرف. ىركلا يبطل اهو الزن دق ٌديِهْسَتلا اهب ابب نوفجلل ام
 ةيحا منع "نإ موب ركع هلا مومطا راكب ىيلق لب ام
 َّمُأ همايأ تلجنا ام اذإ ىتح  هِتّرط َمِّبَص انيلع ءاضأ مجن
 اللُذ ىَرَولل موق رئاصب ب تحِتف مك نيدلا مع كك

 نوبلي نيح نييديزلا ةكم ءارمأ ىف ةريثك ثارم زاجحلا ىف ءاملعلاو خويشلا ىنارم ءاروو
 ىرخأ ثارم اناقلت اك « نعلا ىف نييديزلا ةمئالل ةريثك ثارم اناقلت لثملابو « مهبر ءادن
 نع انثيدح ىف ال ضرعنسو « عيرز لاو نييحيلصلا نم ةيمطافلا ةيليعامسالا ةلحنلا ةاعدل

 )١( بئاوت : رواست . )١( هيلاعأ :هيراوغ .

 نيْعلا دقعلا(14) . فرحناو لام :روزا(؟) 8/ 5” .
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 حيدملا ءارعش نم مهل انمجرت نم سفنو « ءارعشلا ىلارم اناقلت ةلود لكو نمز لك فو

 صاخ باب هيفف لمّيَتِه نبا ناويد ىف دجن ام وحن ىلع ةريثك ىنارم مهحنادم بناجي دجن
 هتحوزو « هتوخاو هئانبأ لعف تفدلتلا ام نيياتلاو بدنلا نيب هدنع ددرتت ىهو « ىئاارملاب

 : ""امهادحإ ىف لوقي « نيتيثرم ىف اهاكب دقو
 ل

 ل
0 0 206 

 اهنم ليللا ىِفْخُي تاريَخلا نم
 ىدلج تيلف بايثلا ىف نفكت

 و

 باستحا الو ّىدل ٌرْبَص الو باصملا
 تباقرلاو بكاتملا ةلوادت

 تاتي الا نجح اهب لذا

 باضخ ىمد تيلو 0 أهل

 دعي لو 3 هتجوز ىلع نزحلاب هبلق ىوتك | صخش رعاشم 3 ةقداص رعاشمب ئىلتمت ةيثرملاو

 هلو . ةبابصو دجو نم اهل هداؤف هب ظتكي امو هتعول نع ربعت ًاراعشأ اهيف مظني نأ الإ همامأ

 نم 5 ىداوب (نارجن ةشارر طقسم ماكحو ناملسلا فاللحما ارم ضعبل ا
 ع

 لا
7 

 ليو

 ةريفح نيب سأئبلاو ىدّتلا كاذ
59 2 

3 

 افولابو حامسلاب كسلا نأ

 0 اذام ضرألا مأل
 اسمعص

 : ©9 هلوق لثمب اهعيمج دّمِض بحاص «ناطلس» انفك الع

 ةنرو لاجرلا َعَرَج
 مظْعَأ نم

 نالهث ىلع ْتّيوط اهقابطأ
 نايذهلا نم بّرَض هدعب نم

 ناوسنلا
 ِ ءااسوه ه8

 بافك الا ى نجردأ

 هلاصخخ ركذو هنيبأت نم ءارعشلا رثكيو الإ نييلوسرلا نيطالس نم ناطلس تومب نكي ملو

 بك اوكلاو ايندلاو نيدلا اولعجف نزلا نايب ىف اوغلاب امبرو « هتلود ىف هب ضبن امو هلامعأو
 ةنس قوتملا لضفألا ناطلسلا هئاثرل ىجرزخلا حاتتفا ةلكاش ىلع « هيكبت ةنوزحم ةيوامسلا

 ظ : © لوقي

 مظعألا ماقملاو ةفالخلا تكب

 امهالك رينملا رمقلاو سمشلاو

 #2 ةكمب فيرشلا مرحلاو تاو

 . 8” ص تاويدلا(١)

 . 97 ص ناويدلا (؟9
 . ١5١ / * ةيؤلؤللا دوقعلا (#)

 ميقا فيلا“ ةيدلاو: ةكاخلاو

 مجنالاو امسلاو ىككبت ضرالاو

 (©9 محّتسألا ىناعلا ٌرِجَحلاو رجحلاو

 :ةعكلاب ميطحلا هاوحام : ءاحلا رسكب رجحلا(4)

 : دوسألا 5 محسألا
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 مجعألاو .مهحيصق :نويلتلاو.. هلكأو: قيرفلا ملعلا راو

 ءامسلاو ضرألاو تاسدقم نم هيف ام لكو فيرشلا مرحلاو لضفألا ىكبي هلك ملاعلاف

 هلا همركو هيبورحو هذحم روصي ىضمو . هبالطو ةظلتاساو ماعلا سرادمو موجنلاو

 ةفساك هيلع سمشلا لعج نأ كبلز مو هتيعر هب مع ىذلا هلدعو هل نعلا ارا عايصناو

 لكبو ةرسح هدالب نم نكر لكبو |لظماربغم وجلاو زتهتو ديمت ةفجار ضرألاو مطلتو حونت

 هنبا هدعب مكحلا ىلوتيو . ةطرفم تاغلابمو نيبأتلا ىف فارسإ اذه لكو .متأم تيب

 ىهو « ءارعشلا نم ةعاج اهيثريف 7945 ةنس ىف 5 ىوتتو « ةريثك رثام هلو « فرشألا

 اتياكلا دقحاو + ءارعألا تاايس نب 231: يعن ايفل مغ كايتو عيشت تناك ةرهاظ

 لوق لثمب « اًراح بدن اهيدنو اهئاكبو اهلئاضف فصو ىف ءارعشلا ىرابتيو + تالافتحالا
 '' ىجرزخلا

 ىرَسَُت هعمدأ قفألا باحس ىيسمأو 2 اهتافو موي ضرألاو امسلا اهنكب

 رطعلا ىلإ ًارطع ٌرْطِعلا ديزي مالس اتيمو اًيح نوميملا كهجو ىلع
 ربقلا كلذ ىف نوفدملا كصخش ىلع 2 ةمحرو نيبجلا كاذ ىلع ٌمالس

 . "9 ةعيدب ةيئرم هيف ئرقملا ركب ىنأ نب ليعامسإلو #80 ةنس فرشألا ىوتيو
 نيباتلاو .تنذنلا نيب فورت ىهو ٠ رار ثار نييمرضحلا ءارعشلا خيرات باتك جوميو

 مهاوقتب نيديشم مهءابا نوكبي 0 ءارعش باتكلا ىف دجن اننإف بدنلا امأ « ءازعلاو

 : © هدلاو ءاثر ىف 'ىنالوخلا ميلعلا دبع نب دمحم لوقك « ضايفلا مهملعو

 ءامدب رجاحم هيلع ىكبت 2 ٌرِباحَمو ربانم هيلع ىكبت |
 الا غباوسب هدو ةلفث نانجلا هنكسي هللاف

 ةداتقو قلح اول اك ا ريملم هلذخ 7 : ةلققب ءاملجلاو ماعلا ةراسخ فصو ىف لاطأ دقو

 قييحتم هيكل :سودل» اةديغو+ ج"كازقلاو ىكمك افوصتمو ٠ . حابر ىلأ نب ءاطعو

 لثم نم ىعفاشلا هقفلا تاهمأ سرد نقتي ايعفاش ًابيقفو . كلام أطومو ماسمو ىراخبلا

 ديمالتلا يبات: رثكو: . ئورتلل ةيضوزلاو: نارتقلل هثذهلاو ىلازغلل بهذملا ىف طيسولا

 20 ف ىولعلا رفعج نب هللا دبع لوقك ءازعلاب هنوطلح دقو « ةفوصتملاو ءاهقفلا نم مهخويشل

 ؛ نسحاب ركب ىبأ نب هللا دبع هخيش
 )١( ةيؤلؤللا دوقعلا ٠/584 . )*( نييمرضحلا ءارعشلا خيرات ١55/17
 ردصملا سفن (؟) 18/51" . 00١"
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 ادبكلاو ءاشحألا تف كرا ادرو لئاه لوهو ملأ نطخ

 رسم لس رع رت ىو < و

 0( اددب بس سا انناكس لمشو اهل ءافو "ل رادب انفغش دقو

 ()”ادفو ذإ ليللا ةتالظ هءايفنأ تّحّسن لئاز ًلظك اهيف ءرملاو
- 

 ادّسلا دّيسلا تنابدْني امهالك ىّمأ ىكبت ضرألا نإو كاب فرطلاو

 ادّرو مك قافآلا ىف دجملا بلطل هرصنع باط فيرش ماركلا جات

 ادن نيمركألا ريخ لثامألا ٌريك لب لئاضفلا عوبني لضافألا لسن

 ايندلاف ءاضقلل ناعذالا ىلإ ةوعدو ءازع اهلعج رخآ خيش ىف ةيناث ةيثرم هسفن رعاشللو

 نم ديعسلاو « مدعلاو ءانفلا ىداو ىلإ ًاعيمج سانلاب ىضمت مايألاو « لاقتناو لاوز راد

 ةروصلا هذهو . هترخآل لمعو هبر ىلإ هجتاو « موي لك نوتومي نمب ربتعاو باتملا ىلإ عراس

 ناتو ا تن اه اذى ارلاف يدوب ميرعللاو ةاهف 1 ناكف لك ىف معت تناك ىفارللا نم 1

 . هلوق ءاثر نم ناع رعاش ىلاتسلل هؤرقن ام فيرط نمو « ةثالثلا روصلا جزتمت دقو « ءازع وأ
 : هنبؤي ةرجهلل 51/5 ةنس قوتملا ناهبن نب دمحم ىبأ ىف

 "9 اهريِطَخ كولملا ديِص ترطخ اذإ هنأ ُذزألا ملعب اياه انتر

 «اهروسو كيتعلا ناينب ُدعاوق ُهّلِقُت انبي  ناطحق نم أوت
 ()اهريخو ىعاسملا ريحت هل باطو 2 اهعّرَقو ىلاعمل ّلْضَأ هب لاطف
 ظ نأ ريخلا نم لعلو « هلهأ ضعبو ةاضقلا ضعب ىف ةفلتخم ثارم ىنويعلا برقملا نبالو

 م رفعجو ىماهلا ىلع 0 ىنارملا ءارعش نم نيرعاش ثيدحلاب صخن
 .(قارحبلا

١ ٍِ 
 0©2) ىماهتلا

 ل زوهتتملا رغاقلا فمع نب لع قيبللا وب ,أ وه

 لحاسلا ىلع ةماهت قلطتو : ةكم نم هنأل . ىمابت هَ لوسرلا لاقي كلذلو « ةماهت مساب
 ةكم ىلإ ىه امن! رعاشلا ةبسن نكلو « نعلاو ةكم نيب زاجحلا قرش ةريزجلا لوط ىلع دتمملا

 ةيمدو ا/ / ١ ةميتيلا ةمنت ىف ىماهتلا ةمجرت رظنا )١( . ًاقرفتم : اددب (1)

 تارذشو ١57/4 ةرهازلا موجنلاو ٠١١/١ رصقلا . هلالظ : هءايفأ (؟)
 ىههذلا ربعو 0/8/8 ناكلخ نباو ٠١4 /* بهذلا . ةداسلا : ديصلا (")
 ةيردنكسإلاب مارهألا ةعبطمب عوبطم هناويدو ١١١ / * .. ةيدزألا ناهين نبا ةريشع : كيتعلا ()
 . 18891 ةنس ٠ . اهرايخ : ءاخلا رسكب اهريخ (5)
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 ًالئاق قأيس ايك هتايح رخآ ىف نجسلا ةثراك هب تلزن نيح هرعش ضعب ىف اهيلإ هسفن بسني ذإ
 ] : هسمن نع

 هفتح ىلإ ىعسي هيلجرب 2 كم نم ىماهتلا اذهو
 قارعلا ىلإ هنطوم نم لحترا هنأ ىلع ناويدلا ىف هحئادم لدتو « هدلوم نمز فرعي الو

 « نيبيصنو دماو نيقراف ايمو دادغبو ةفوكلا نم سانأ هيحودمم نيب ذإ « ركب رايدو لصوملاو
 هناويد نأ ظحاليو . هيداوبو لصوملا بحاص (ه١44 -841#) شاوُرِق مهنيب ًاضيأو

 كلت لك حراب هنأ ودبيو . اركبم اهرداغ هنأ ىلع لدي ام . ةكم ءارمأ حئادم نم ولخي
 حارجلا لآ دنع ةلمرلا ىف هاصع ىقلأ اهبو ءرصقلا ةيمد بحاص ركذي | ماشلا ىلإ ءاحنألا

 جرفملا مهريمأل ةفلتخم حئا دم هناويد فو . مهتدلبل ابيطخ هونيع لفو غ2 ىقظ ءارمأ

 شاعو « نيطسلف باحصأ حارجلا لآ نم هلبقتسا نم لوأ هلعلو 404 ةنس ىفوتملا لفغد
 ىلع بغشلاب هتثدح هسفن تناكو .(ه855ا!/- )5٠5 كاسح هنبا باحرو هباحر ف

 اوثدحن ىكر صم ديعص ىف ةرق ىنب ىلإ ىماهنلا لسري نا ىارف -- هئابا ةداع ىلع -- نييمطافلا

 نأ ريغ 41١ ةنس ىف ًايفختسم ةرهاقلا مدقف . مهيلإ ةريثك أبتك هعم لسرأو « مهيلع ًابغش

 عيبر رهش نم نيرشعلاو سداسلا ىف دونبلا ةنازخ نجس ىف هولقتعاف « هب اورفظ نييمطافلا

 . ةنسلا سفن نم ىلوالا  ىداج عسات َْق - لتق وا - قوت نا ىلإ هب ٍلظو 2 رخآلا

 بحاص لوقي هيفو ءرصعلا اذه ىف ا ءارعش نم ةورذلا ىف دعي ىماهتلاو

 لاشلاب حور اعاك + قشافلا عمد نم قراو ::قسافلا نيد. نم قدأ رعش هل) : ةيمدلا

 ىرعغت نيا لاقو ( لومأملا كردو ةيغبلا ليتك ءاجف (رمخلا) لومشلاب َلّلَعوأ (حيرلا)

 ماسب نب | نع ناكل ن نبا لمنو ( نسحلا ةياغ ىف هرعشو نيديحنا ءارعشلا نم ناك» : 1 ىدرب

 سو هلم م « ناسللا فرد 6 ناسحإلا رشم ناك ا ةريخذلا هباتك هيلع هلوق

 نع برعيو « حبصلا ىلع ميسنلا درب ةلالد « حّدِقلا زوف ىلع هرعش لدي « نايبلا بورض
 نا شا ف هل فاق نع تقلا كاوا ( موتكملا ىوحلا رس نع عمدلا بارعإ « مولعلا نم هناكم

 وهو « هتيئار فارلا كلت مهأو « هنيع تحت ريضنلا هنصغ نونملا ترصه ىذلا لضفلا

 : هلوقب « ًأاظعاو اهلهتسي
 رارق رادب ايندلا هذه ام ١ ىراج يلا ف ىف ةّيملا 0

 2 مه ُس 2

 ٠ ران ةوذج ءاملا ف بلطتم اهعابط دِض 7 مايألا لكم

 وأ 9 م وخ جب

 ىراس لايخ اههنيب ٌكرلاو ةظقي ةّيملاو مون 2شيعلاو
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 رافسألا ص ٌرفس مكراعأ  امنإ ًالجع مكبرام اوضقاف
 رارخألا .”ةاوتج تامزلا لعب لايم قمر تناوب كاملا نوب

 هتيثرم ىماهتلا حتتفي سوفنلا قاعأو بولقلا لئاخد سمت ىتلا تاظعلا هذه لثمبو
 عطقتو لاجآلا ىندت ىتلا اهمايأو ءاذقألاب ةئيلملا اهسوثكو ايندلا ا رويضم يرددك ةذلقل

 ىردي ال قب مويو هسؤبو هدكنب ىضم موي : نيموي نيب ًامئاد ناسنإلا لعجتو « لامآلا
 لحيو سْفّنلا هنم ِجِرْخَتف « هتياغ نود عطقنتس هسافنأ نأ وأ هتيابن ىلإ هعطقيس له ناسنالا

 0 2--< سمرلا ىف

 : همك ىف اضغ لازي ال وهو هنم توملا
 راحّسألا بكاوك ٌرَسع كاذكو 2 هّرمع ٌرصقأ ناك ام كرك ا

 نإ لهما هع

 0 راريس تقول لهمي و اردب | َرِدَتسُي ل ىضم ا لالهو

 ىراوجو هراوج نيب ناّتش هبر رواجو ىنادعأ هتروح

 ىراولا ُداَنّرلا راتلا نه قىنْخِي اثم ًاران ءابقرلا نم و
 مع مي

 رانلا كلت عاعش خايضلا اذه 2قرفم بيش ءاشحألا بهلتو

 ءاقشو ةرسح ؟ىلتمي هبلقو « هداؤف عذلت ىسألا نارينو هتاربعو 0 فصو ى ىضميو
 هتطعأ لب ماستبا نم ديري ناكام هطعت مل اهنإ ؟ ةايحلا امو « اضم ءانعو ةعول ئلتمت هسفنو
 سحبيل هنإو « لاقثلا مالآلا هذه سفن ىل هنبا ىركذ نإو ٠ ؛ مالآو ىذأ نم نكمأ نيزك
 وطلاق اهلثمو « تيب ةئام ىلإ دتمت ةيثرملاو . هداؤف ءاديوسب دعا لازي ال قيرحب اهءازا

 : ًانوزحم لوقي اهيفو اتيب 8 غلبت هنبال ةيئار ةيئرم

 ىركذ نم كّركذو ىبلق نم كلايخ ١ احم امو ىنيع فار قم د كاع

 ليوط هيف وهو « هعيمج هرعش هدفنتسي حيدملا داحيو « نيعدبملا عيدا ءارعش نم وهو
 : لوقي هيفو « ناسح هئباو يئاطلا جّرفملل همدق ام هحنادم ريبخ نمو ء سفنلا

 مالكلا ىلع ْناِسْللا لبُج امك اياطعلا ىلع هادي َْلِبُْج ىَتق
 5 ماسح وأ حمر ةاعو ناضتع نأ ليحتل .ةارشو

 مادهنا دعب  اهءانب َداشو توم دعب مراكملا ايحأ دقل

 "9 ماَسحلا حفص ىف ءالا لثمك هلام رشبلل هد ةحفصب

 )١( قنورلا : انه ءاملا(") .رمقلا اهف ةرهظي ال ىتلا رهشلا رعتآ 0 رارسلا .

 سرفلا نانع : نانعلاو . ءاطعلا : لينلا (؟) .
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 ماعطلا وأ ناعّطلا ىلإ كه ىدانملا لوق هدنع اوس

 نم ريثكب ىتأيف « اهتيجس ىلع هسفن قلْطُي هنأو هيلع رعشلا ةلوهس هحيدم ىف حضاوو
 ةرردص نهنا تدالوألا كيبلا ةرويص: أ طحالب اهو لهو عيدا نوضلاو هني رالا ناذملا
 ى ةروصلا هذه لثمو « اهلسري لازي ال هناسل ىف مالكلاك جرفم دي ىف اياطعلاف « ةطيسب

 هماعط ىلع هسابو هدوج نم دشح ىف لازي ال هحودمف «ريخألا تيبلا ةروص ةفارطلا

 : ةيناث ةحدم ىف لوقي هيفو . هناعطو
 ةرئاز ملسلا ةعاس ىف هبلسَيو 2 ىَعولا ةحاس ىف ءادعألا تلانلانرم

 هرئاشب ودبت رجفلا عادصنا لبقو ههجو رشب هدوج نع انربخحي
 هرعاش ةلاقملا قدِص نِمم حّبسي 2 امنأك ىتح ّمْدَملا هف قّدصبو
 ةفارط عم هملك ةلوهس ىهو ًافنآ اهيلإ انرشأ ىتلا ةركفلا امهيف حضتت ناريخألا ناتيبلاو

 جرفملا نب ناسح حيدم ىف هلوق نمو « رعاشلا دنع ةليصأ ةيرعش ةرطف ىلع لدي ام « هروص

 ظ ظ : ةليوط ةحدم نم

 اهمايقو اهقوف ولم ٌدوجس 2 اهتقو لبق ُهَطْسَب لْبِي كّلَملا وه
 اهماسج الإ ٌرُغلا تامركملا نم د كلا ني .هانك دع

 اهمامتو. اهرون اهلع لاز ال هنيبج ةوض راقألل نأ ولو
 اهماسح نيعلا فكلا َلَعَش اذإ ىَدَّنلا نع نانّبلا لوغشمب سيلو

 « فيسلاب ًامئاد ةلوغشم حودمملا نانب نوكت نأ نم ريخألا تيبلا ىف هصلخت حضاوو

 هلو . ةقيقدلا روصلاو تاصلختلا هذه لثم هراعشأ ىف رثكتو ؛ مركلاو اياطعلا نع لَعْشَتف

 ىدحإ ىف هلوق ةلكاش ىلع « هحنادم هب مّدقي |مهنم ريثكو « ناقيقر لزغو رايدلاب بيسن
 : ةيلاد ةحدم تامدقم

 هدوهش لدأ نم كمسج لوحنو ةدوتبجل يوما ةيطغت  مورتأ
 هدوسأ دّيَّصي هرذاج يرض هنإف راجحلا كايإ تلق مك

 هدويص ضعب ترصف ءاضقلا كدع ١ اسي مف ذ زاجحلا اَهَم رم

 دره قا فارين دانلا .قكل دل 06 رمي فاش روحا

 'ديص لواحيو « هدوسأ ديصت هرذاج وأ زاجحلا ءابظف ةعيدب ىناثلا تيبلا ىف ةروصلاو

 سحنو . هدوع ى دانزلا ران نومك هداؤف ىق ةنماك بحلا رانو « اهدويص نم حبصيف اهملا

 هراعشأ ىفو . ةبذع ةغئاس ةسلس ىهف ظافلألا كلذكو « ةيعيبط ىناعملاو روصلا نأب امئاد
 هم : فلوق هكح «تنرظ حمو. ايغاتمو انتدلل ىضفرو كعزو مكح ٠



 ل

 ودالوأ ىلع ْبِتْعَت الف اًَط هول وبأ وهو رهذلا كافج اذإو

 ل را وا

 . هرعاشمو هتالايخ ّدمو هناسل عوط رعشلا ناكو « ًاعدبم 1 ناك دنا لاو

 0 فحل رفعج
 ] 0000 جلا سيقلا دبع ةليبق نم

 , هلك ملقإلا لاس ىلعو فيطقلا ةنيدم ىلع قلطي ناكو حل للا ف ىطَخلاو

 خويشلا ىلع نقلتو نارقلا ظفح اهيفو « فيطقلا ىف أشن هنأ ودبيو « هدلوم نمز ْفرْعُي الو

 - هتادل لثم - هذحناو « هناسل ىلع رعشلا عوبني لاسو « ةيبرعلاو ةءارقلاو ةباتكلا ئدابم

 ةزيزخىملا هسأر طقسم رداغ نأ ثبلي ملو ىرجمهلا رشاعلا نرقلا رخ ناس يا

 تاضقو ابئارمأ .نضعن ل ةح اذ الماح « نيرحبلا مس أب انرصع ا يعج" ىلا لاوأ

 ريشا ردو لاو مهاياطع ضعب هيلع اوفيس 3 أ لانقعسا ةوايقساو م اقالصو

 ةنس قاوت الو . ىنارحبلا فوءرلا دبع اهيضاقو نيدلا رون نب دمحم نيدلا نكر نيرحبلا
 ف قتليو «٠ ةاينمأ ناو ام كلر انف ووفر لا لطرو ع ةرجهلل 07

 بجعيو ةدئاصق ضعب ضراعيو « لوكشكلا باتك بحاص لماعلا نيدلا ءاهيب ةريخألا

 ةلطمح امه الغلا هلق را رنو هعونع ىقعل كل له همناكر لاك كورتتكوو هن قولا نا
 موصعم نبا ةهرغشبو:ةب.داشأ دقو: . ةرخهلل | يمهل وح قارب ؛ ةماقالا لضفي

 رحاسلا رعشلا ميكحلا : نايعلاو رثألا عيدبلا ١ : هتعن ىف ًالئاق (رصعلا ةفالس» هباتك ىف

 ىتلا هدئارف ىلع تفقو دقو . برغم هنسح ىف عرتخمو « برطم عدتبم لكب ىلأ « نايبلا

 خيشلا ىف هتيثرم هيثارم نساحم نمو .«تعمس نذأ الو تأر نيع الام تيآرف « تعل

 : لوقي اهيفو ء فلأو ىدحإ ةنس ىنارحبلا نيسح دمحم ىبأ
 امدهماف هللا نيد خماش دهو امذجناف مالسإلا ببس ىَدَرلا ّذَج

 رت اتا يي هس 1

 هتحاس ميضلا لحي ملا ىتف ىكبن
 ا 0 َ ىو 5

 نبال رصعلا ةفالص ىطخلا رفعج ةمجرت ىف رظنا )١(
 نرقلا نايعأ ىف رثألا ةصالخو ه7” ص موصعم
 ١4" /8 ةناحيرلا ةحفنو 487 / ١ ىبحملل رشع ىداحلا

 ىمح ماحلا ريغ هل حابأ الو

 مكبلا قطنتسي قطنم اذو ىّدَه

 5*5 ص رملسملا ديعس دمحم دوسألا .بهذلا لحاسو

 . ه #/١81 ةنس ناريإ ىف عبط هناويدو



 لع

 الع هميلعت نم شحولا تحارل كح نم هيي ام شحولا مّلع و
 اَمّكِح انناهذأ ىّسو هظفل نم ًارَرُذ انعاسأ اشَح ىتح حار ام

 ىف ىرن ام وحن ىلع تاغلابم نم لمحي ام هفشكيو . حضاو ءاثرلا اذه ىف نلكتلاو

 اوحبصيف سانلا هبحاص مَّلعي نأ رعاشلا ىنكي ناكو « عبارلاو ثلاثلاو لوألا تيبلا
 سفن ىف ىفوتيو . ةطرفم ةغلابم هذهف « هيدي ىلع ء املع لوحنتف شحولا ملعب نأ امأ « ءاملع

 : اهفيعاضت ىف لوقي « ةيئرمب هعّيشيف « ىطخلارصان نب هللا دبع ىلعوبأ خيشلا ةنسلا ]

 رخفلا هل 2 هيعاسم تباطو هدودجو هؤوابأ تمرك ىّتف

 ٌركف ةحراج لك ىف هل ٌريصب دحب ٍةلمْنَأ لك ىف هل ٌداوج
 ربج هل ماري ال رسك رهدلا ىدم هدقفل كارتعا ايلا دلع كان

 رشحلا مرخار قاب لصتل  هنإو كيف ّرشلا كدب نآلا نم
 معلا هلئان هللا اة كلل كدر :ريناثلا ىف فورعلا دلك ولو

 نم لمحت امو ةقباسلا تايبألا ةغلو اهروصو اهيناعمو تايبألا هذه ةغل نيب ديعب قرفو

 ىف عيشي اك قسانتلا اهيف عيشي ظافلألاف « ريبعتلا ىف :ةنورمو ةيعاوط انهف « روصو ناعم
 رثأت نع ىلوألا ةيئرملا ىف ردصي مل رعاشلا نأ كلذ ىف ببسلا نوكي دقو . ةليخألاو راكفألا

 , حئادم هراعشأرثكأ نوكت نأ ىعيبطو . ىطنخلا هنطاوم اهيف ىنر ىلا ةيناثلا فالخب قيقح
 نكر نيرحبلا ريمأ ريزو ىف هلوق كلذ نم « مهلبق اوفلس نمو هيرصاعم لثم كلذ ىف هلثم
 . ةرجهلل فلأو ىدحا ةنس ىف اهمظن ةليوط ةحدم نم نيدلا رون نب دمحم نيدلا

 عّمطَم نم هدعب 0 هيف ْعَدَي ملف راخفلا َّجَرَد ىقر كلم
 27 مل اثنا اهنيني اهسيلي ماق ولا بتر فرخأ اك قلزاتو
 " ىعُد اذإ ربزهلا يللا نم ىمحأ ىِدُتَجا اذإ ثلملا ثيغلا نم ىدنأ

 عبو كولمل ىرسك ىلع ىبرت | ةّيحت كوللا ىرشسكاي تيِبَح
 ماق» ةملكك « ةخغئنالم ريغ عقر تقولسالا قوق ل اذه ىف . حضاو فلكتلاو

 «ىرسك» ةملك ىلإ ةفاضالاب « هتدئافو هوادج تبلط ىأ «ىدّتِجاو ةملكو ؛اهسملي

 نارها نمر ةفاورتللا دارت نا ةدكب ردنل ان لوبي هر رخال كيلا" ف ةرركلل
 ةيرمخ اهفرطأ لعل . تايرمخ ضعب هلو «رمخلا ركذ ىلإ لالطألا ركذ نع فارصنالا
 :اهف 0 ةيئاح

 . ىوقلا ٠> ىرغصلا شعن تابن نم ريغص بكوك : اهسلا (1)
 مخضلا دسألا :ربزها .حلملا مئادلا : ثلملا ()



 ه١7

 حابصملا انس نع َكيِنْعُت ىهف >حابصلا ماستبا لبق اهييطاع
 حادقألا ىف بصلاب اهحدتقاف ٌران ةمادملا نأ ىردت تنأ

 5 وهو ىجّدلا هجو ودغيف لس للا َةَعْبِص 5 0 ىهف

 مالا يس هللا شل دعنا مح مرت اهتز
 تيبلا ىف «ىردت كنأو ةملك ناو تنانبآلا هذه ىف ىرسي فلكتلا نأ حضاوو

 ناو 0-0 راركت ثلاثلا تيبلا ىف ىناثلا رطشلاو . هيف َّقِسَّنلا تدسفأ ىفاثلا

 هلك كلذ عمو . « حابذلا ةيدم هتلاسأ ١ ةملك فيضي الو شبكلا مدب رمذلا هبشي نأ هيفكي

 « نيرحبلاب ىرخأ ةرابعب وأ ءاسحألاو فيطقلاب هنمز ىف رهظ رعاش مهأ ىّطَحلا رفعج دعي

 ةناحيرلا ةحفن ىف ىبحماو رصعلا ةفالس ىف موصعم نبا هل مجرت نم رعشأ بير الب وهو
 . هينطاوم ىلإ سايقلاب

 ظ ] ءاجهلاو رخفلا ءارعش

 ظحالي نكلو « ةقباسلا روصعلا ىف اهطاشن رصعلا اذه ىف نيطشن ءاجهلاو رخفلا لظ

 رهاطلا نأ اني رمو « ءاجحلا رعشب اهظافتحا نم رثكأ رخفلا رعشب تظفتحا رداصملا نأ

 املوأ ىف ئصي تايبأ ثالث هلو « هيداوبو لصوملا بحاص شاورق ءارعش نم ناك ىرزجلا

 صخش ءاجه ىلإ تيب لك ىف هفصو نم درطتساو « هسرف ثلاثلا ىو هتالظو ليللا اهيناثو
 ظ 1 ل

 " هنورق لوطو هيناغأ ِدْرَيِو َةَمْلَظ ىديِحقرَلا هجوك ليلو
 0 ٍدهَف نب َناملس لقعك رشم مونب  هيجايد تعطق

 "9 هلونجو هطْبخخ ىف رباج وبأ هناك "تافتلا هيف قو ىلع

 ءاجملاو ع ًاداوق ناك ذإ هقلخ ءوسو هئانغ ةدوربب هفصيو ايفا عوف نأ زد

 هلو ىنعلا ىنامعلا ىضاقلا نيعذقملا نيئاجحلا نمو . حضاو وه يك عذقم نييلاتلا نيتيبلا ىف

 هئاجه عذقأ ل نمو « ةينعلا لودلا ءارمأ ن م مهريغ ىو حاجن نأ قير هازمأ ف حئادم

 اهيفو « ديبر ريمأ حاجن ني ديعس هلتق نيح ىحيلصلا دمحم نب ىلع ىعادلا ىف هتديصق

 . نونجلا ةجرد ىلإ ةعرسلا ديدش : قلوألا سرفلا (؟) ١١8/1١. ةيمدلا(١١

 . لصوملاب ةيرق ديعقرب ىلإ ةبسن : ىديعقربلا (1)
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 اهدومع ىلع عفر ًاديعس نأ فيكو «٠ سمشلا ةرارح نم اهب ىمتحي ناك ىتلا هتلظم فصي
1 030 
 5 لوقي © ةسار

 اهديعس لجألا كلمل ىلع الإ خرا يك هلع ةتلظم "تركب
 اهدوع ىف هّسأر نسحأ ناك ام اهلظ ىف هّصخش حبقأ ناك ام

 اهدوحلم نم عابلا ريغب رفظَي ملف ةبطاق ضرألا كلم دارو
 اهدوس نم اهدوسأل 00 ا ىّرْشلا ل تلتاق مقارألا دوس

 ىأ مقارألا دوس مهنع ىنبك كلذلو « انب رم اى ةشبحلا نم نييقيرفإ حاجن لآ ناكو

 ديعس نب دمحم خيشللو .ريرم ءاجهبو ىحيلصلا نم ىشتلاب ةئيلم ةديصقلاو « ىعافألا
 : ©9هرصع لهأ ضعب ضعب ءاجه ىف ىكملا

 مغل وأ كحضل اإ لجر ىوس تنأ اف بجعلا كرتا

 مدا مشل وخأ وهو 0 احم ىيشمي ءوسلا بارغك

 مهنا تالآو ضرعلا ْخسو هفاتكأ ىو بولا لِيَ
 مراع رخف انب رمو « ءارعشلاو ءارمألا ةنسلأ ىلع ةريزجلا نم ناكم لك ىف رخفلا اناقليو

 (ه 51/4 -- 5/5 ىديزملا سيبد نب روصنم ةلودلا ء ءاهبلو . هيداوبو لصوملا ريمأ ش اورقل

 0 لثمي اهيف رختفي ةديصف ةّلحلا ىداوي ره
 ه-_+

 بذكأ ال مهب رشف نإو رك مهل ىذلا دعا نإ ىموق كئلوأ

 0 ريقفلاو كيرضلا ضوأفو افئاخ ناك اذا ىناحلا أجلم مه

 ل حابصلا ىعاد ىلإ عاريس اهنورضحي ال ءاشحفلا نع ءاطب

 0 بهلتملا ضراعلا تحت تيلاصم 2 ىَرِقلاب حيماسم ىلوملل شيعانم

 ىوأمو « دي هيلإ دتمت الف مهام ذولي ىناج ا أجلم مهنإ لوقيو « هموقب رختفي وهو
 رجفلا ىف ةالصلا ىلإ ةعراسم عمو « اهنوفرتقي ال تامرحملل بانتجا عم ٠ ءاسؤبلاو ءارقفلا

 فييرط نمو . دئادشلا ىف ذافنو راردم مركو باحصلل شاعنإ عمو ءراهلا لاوطو

 ] : "” هلوقب هلهتسي ىلوسرلا دهاجملا ناطلسلل حشوم رخف نم نييلوسرلل ام

 ىلإ ىعادلا : بوثملا .نذؤملا : حابصلا ىعاد (8) . "لال ء 78/8 (ماشلا مسق) ةديرخلا )١(

 . لفاونلاو ضئارفلا 0. 5758 ص رصعلا ةفالس (؟)
 . ةفايضلا : ,ىرقلا . كالغا نم نوعنمب : شيعانم )١( . 45 (( قارعلا مسق ) ةديرخلا ()

 1 .رومالا ىف نوذفان : تيلاصم دحي ال ىذلا : بصعملا . سئابلا : كيرضلا (4)

 . /١75 ” ىجرزخلا (ا/) .: هنو



 ماب ١

 انّقلا فارطأب ّرعلا انأ  تلن

 ' ىنتجت ىلاعملا زجعلاب سيل
 انميلا انكلم فيسلاب نحن

 انآ .فلللا .ى'.لاغلا قّرعأ انلا ةسانلا _.نعدتا رك لك
 زعم 007 وأ ادهم هءابا ىمسيف ىبضميو :ادينف ارخف هترسأب رخافي وهو

 ىف ريثك رخفلاو . هوفعو ليمجلا هحفّصو هل نيلئاسلا ةافعلا عاجتناو لال هلذبو هدوجو

 جومب هرعشو 59 ةئس ىفوتملا ةبقع نار هربرت ىلإ اهكرتن اننأ ريغ « نما
 :  99 هلوق لثم نم رخفلاب
 ل اًنُحلا نع رازالا 0 رق ىلإ

 ىرتحتو العلا بلط ىف ىاكيو . ٌمّيُحِم مولعلا بْنَك ىلع د رف كر

 ص ه

 ركنملا باب تأشن ذْنم ْشغ 6
 رب

 ركع كر عرب قعر دافي نع نكن ع
 ا لا نادل نرخ ْ .0 ١ قرتفيو ! :بتضا هاذا. .اناعضا' ”تذكو رمق م عر . 7 : للا للص
 ىرفدو فافعلاو ىيمع دن ىمراصو ناصخلاو ىملحو ىملع

 وهف ملعلاب ىلحتلاو ركنملا نع عافترالاو ةفعلا نم ةميركلا هاياجسب رختفي ةبقع نباو

 ع ىبرعلا هلصأب رخافيو ميهارمل نييحملا ءاكب هيكبيو هيلع هسفن فقي علا هع

 رئافدو فافعلاو دوحلاو يسالاو ةيسورفلاو ملحلاو ملعلا نم هئامدنو هباحص نع 0

 ظتكيو . نيمدقألا اهكولمو ةدنكو نالهكو نالوخ نم هموقب رخفلا ىف ليطيو « ةساردلا
 - نم مهام نايبو نيرحبلا ماكح هئرسأ نم ءارمألاو ترسل ىويعلا برقم نبا ناويد

 ريك هيكل ير يروم رحل ل اوراس ضنا الك كقول 4.1 موب قاغأ

 : هلوق ةلكاش

 لاك انالَلا عاونأل ىلع تبتكف ىب ٌرحدلا اذه لهي
 ' هبناج نقحبلل ٌدوزاو ىف فَجوأو ود ًارارعصا ىَدْبأ نإو فإو

 هبتاعي ميرك رح نم بجعأو وراروزاو هئاضغب ىلع ىِضِغَأل
 هبهال راثلا بهال ولعي مزعلا نم 2بقاثب ليلجلا بطخلا . لبقتسأو
 هنم لاني نأ هايالبب هيلع حلأ اهم رهدلا عيطتسي ال ةيتاع ةرخص هسفن سحي هنأكو

 نم رهظأو هنع فرحنا اهمو « هثراوكب هيلع ادع |همو ءالعتساو ربكت نم ىَدْبَأ اهم « ًائيش
 فجوأ .ربكلا نع ةيانك . اليم : هدخي ارارعصا(؟)  خيراتو 51/١ نييمرضحلا ءارعشلا خيرات )١(

 . فرحناو لام : روزا . لاتقلل اهب ادع : ليخلاب 00 .159/1 ىبايسلا تومرضح
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 هدض لعتشت الف اهدمختو هنارين ىلع هران ولعت بقاثلا باهشلاك مزعب هاقليل هنإو . هئاضغب

 ناتو وما يس نر نوط انه: يرد اجبملا وير خيلفلا "نا راق عج وع [خ: ننه ع ااقنو ادي

 ْ . ىناعلا نانا

 () ىريمحلا ديعس نب ناوشن

 « هدلوم خيرات طبضلاب فرعي الو « ريَص هما ( زعت» ىلع لطم خماش لبج لهأ نم

 هارنو « ءاوذألاو لايقألاب نومسي اهكولم ناكو « اهتلالس نم هنأ ريمح ىلإ هتبسن لدتو
 : لوقي ءرحّس اذ ىَعْدُي لّيق ىلإ ةيريمحلا هتديصق ىف هسفن بسني

 حاسلا 0 كود لاول ِرَحَّس  ىذ نبا نينلا اند دكارع وذ وا

 ةغللا ىف ًاملع حبصأ ىتح « اهنم لبني ةفلتخملا مولعلا ىلع هتأشن ذنم بكأ هنأ ودبيو
 ىلع هل اومجرت نم صنيو « مالكلا ملعو لئاوألا مولعو لوصألاو هقفلاو وحنلاو خيراتلاو

 ىف هل تناك هنأو نهلا فيلاخم ضعب ىف ءاضقلاب لغتشا هنأ اوركذو . ايلزتعم ناك هنأ

 ءاودو مولعلا سمش» اهرهشأ « ةفلتخم تافنصم هلو . دي اهتمسقو ( ثيراوملا) ضئارفلا
 مجعم هنأ ىناثلا لصفلا ىف انركذو ء تادلجي ةينامث وحن ىف « مولكلا نم برعلا مالك

 تاناويحلاو نداعملا نع ثيدحلاب عستي لب ةغللا نع ثيدحلاب فتكي ال هيف وهو « ىرغل

 ةيوغل فراعم ةرئاد ىلإ هلّوح كلذبو .ةفسلفلاو بطلا لئاسم ضعبو خيراتلاو تاتابنلاو

 ىف ءاثلا فرح رخآ ىلإ لوألا مسقلا نم عبط دقو ةيبطو ةيناويحو ةيتابنو ةيحيراتو ةيفارغجو
 مراع رخف باتكلا للختيو « نيشلا فرح رخآ ىلإ ةرهاقلا ىف نازج هنم عبط مث « نديل

 ةعبط اهحرش عم تعبط دقو نيعلا روح لا ةلاسر هلو .نيلوألا اهكولمو اهلئاضفو نملاب

 .ةريسلا «ةصالخ » ىمسملا اهحرش عم ةيريمحلا ةديصقلا ةرهاقلاب هل تعبطو . ةميقس

 اهللهتسا « تيب نيثالثو ةئام نم رثكأ ىف ىهو « ةعبابتلا كولملا رابخأ بئاجعل ةعماجلا
 ] ظ ظ : هلوقب

 محاصاي اخلاص كفن َلَمْغف حازم ٌريغ وهو دج ٌّرمأل
 ةديصقلاو « ءاوذألاو لايقألاو ةعبابتلا كولم دادعت ىلإ جرخ مث ظعولا ىف ًاليلق ىضمو

 هئظطو .ى ةيودم ةرهش لات دقو . ىحراتلا .ىميلعتلا رعشلا نه كلذب

 نم لوألا ءزجلا ىف هنع نيتس رتسن قرشتسملا ةلاقمو هبتك +007 / ١9 ءابدألا مجعم ناوشن ةمجرت ىف رظنا )١(
 | (ةرهاقلا عبط ) نيقرشتسملا تاسارد نم ىتنملا باتك ( ماشلا مسق) ةديرخلاو "4؟ /"“ ىطفقلل ةاورلا هابنإو

 ظ .اله ص  ققحم تامدقمو ىطويسلل ةاعولا ةيغبو ”8مث6و ”8/ '*
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 دحي هيلإ فيضي فيضي نأ ىأر دقف ىملعلا دحناب فتكي مل هنأ ودبيو « ةعساولا هفراعمل ء هرصعل

 لظي ا هنوصحو هعالقو هنطوم ربص لبجب لقتسي نأ العف عاطتساو « ناطلسلاو مكمل

 ةيريمخلا ةديصقلا هفيلأت امو . ةرجهلل ال يح حل ناحل وصب ًاكسمم

 ىف اهعيمج هراعشأ قوسي وهو . هتيناطحقب هل ّدح ال ًازازتعا هزازتعا روص نم ةروص الإ
 : هلوق لثم نم ناطحقل ةقرغملا ةيبصعلا هذه

 ريخُت كلذب لس « ةطيِسبلا اوكلم ىلألا نوناملا ةةعبابتلا نم
 رفظم شويجلاب نام ٠ جانلاب ٍبّصعم ءاقللا بوهرم لك نم

 ")رفْغِملاو هجاتل دوجسلا دعب 2 هجمرلو هفيسل ةوجولا ونعَت
 ٍرَهوَج نم مهو ٍِفَدَص نم سانلاف ىَرَولا لك ىلع ٍناطحقب رخفاف

3 2 2 

 رمحأ تومي انمراوَص تيرطق | ةّيمب ةبضغ  انبضغ اذإو
 رسْنألا تاعئاج ًاعابش ةتدغو امد َةَعَرْتُم ضْرَألا ُداهو ْتَدَقف

 نم نيلوألا ةعبابتلاو كولملاب اهيف ديشي ال ةيبصع ىهو « ةفينع ةيبصع لمحت تايبألاو

 / قوف ناطحق لعحي ىتح « هردص ىف ججأتتو هب دتشت ةساهملا لازت ال ًاضيأ لب « هموق
 سانلاو رهوج نم مهف « مهندعم ريغ ندعم نم مهلعحي ىتح لب « ًاعيمج سانلاو ىرولا
 روسنلا اهيلع طحت لازت ام ءالشأو امد داهولا ألمي مهضغف 2 مهضغك الو 2 فدص نم

 ملاعلاو رضم دض هموقل ةحماجلا ةيبصعلا هذهب فتكي ملو . ةعئاجلا اهنوطب المت « روقصلاو

 : لاق هنأ عاشو « ةدْعَص باحصأ نييسرا فارشألا عم ضئاقن ىف عفدنا دّقف « هعيمج
 دكنألا نوكحلا نمزلا هلاتغاو  ٌدَحلَملا هاوح دقف نيسحلا امأ

 9 يشتم يكحلو رارع ىذ ىف  هنإف  نيلفاغاي ااورّصبتف
 اودرو « مهجايه مظعو « ًاديدش ًابضغ اوبضغ نيّيَسَرلا عامسأ ىلإ ناتيبلا لصو نيحو

 ةاكرابراا مقال نر دللا دع .ةلوق لثعا ةيدعوتت ,نيددهم 2« فنعب هيلع

 "”دنهمو ليإذ انم كاّرحو ١ دساف كلصأ نإف حيحصلا امأ

 لب « توكسلاو تمصلا ىلإ دلحي ملف 2 ناوشن عامسأ تلييووا , ةليوط ةااوزعت

 : اهبف لوقي ةيلاد 0 و ىضم

 دجوي مجاعألا ىف ثيبخ بسن | ىل سيلو ةاسفلا ىتيتأي نيأ نم

 ةوسأ لاك دوسلا ىف الو ًادبأ فرز 0 مورلا جولع ىف ال

 . ةيلاحلا فجنلا ناكم ةفوكلا برق ةالفلاب دهشتسا 2 .ةوسنلقلاتحت براحم اهعضيدرز : رفغملا.داقنت :ونعت ( 1١
 . فيس : ادنهم .حمر :لياذ(")  نيسحلا نأ رارعلا ىذب دصقيو ىودب رهز : رارعلا )١(
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 : ًالئاق ءهمد كفس هديدهت

 ُدَي هل سيل عاَّطَقلا كُماسحف ةلاهج ماسحلاب َدّدهلا 2

 دنت نمو هدعوت نم ا ! ؟ البتق هب تكرت لق 0

 دلخم ءاقبلاب 2نيع ريرقل ىننإ كفيسب الإ اتنمأ مل نإ
 نأ ثبلي مل هنكلو « هسفن نع هعافد ليبس ىف ناوشن نم لمتحي نأ نكمي اذه لكو

 : ةيلاتلا تايبألاب ىحمت ال ةمصو هنيبج مصو
 ا ْ ول أ 2 ّ ريف ل

 دلوي ىح لك انم توملل نيم ىَح لكف شيرق ىتوُم
 دمرس ةوبنلا نأ متمعزأ  اننود ةدلا١ ترا مك ملف

 دبعي ىبن مكنم لهف امدَق هليبسل ىضَم دق 8 مكنم

 هلتاق ) : تايبألا هذه ىلع ًاقيلعت نايبضألا داعلا لوقيو 4 ةقاحو قرحتو ةهافس هذهو

 ىنلا الولو اذه قوف ةحيضف أَو 3 ةارجأو هللا لع ه هارتفا دشأ أم « هازخأو هنعلو هللا

 هيلع هللا تاولص 6 هاضر 15 ىلإ ةليسولا هلعجو 6 هابتجاو هللا هراتخا ىذلا قطصملا

 تامك اهنا اهحو (اوزاح ام ةليضفلاو فرشلا نم اوزاح الو اوزاف الو أودعس ام « همالسو

 هذه ةهجو ريغ ىرخأ ةهجو هرعش هجو رعاشلا نأ ولو « راوبو ىزخو دكن اهلك ةثيبخ
 . ىدجأو لضفأ هل كلذ ناكل ءاقرخلا ةيبصعلا

 (0) ىلاببنلا ناملس

 0900 4 0 3 .ء الى نسل ب م ها در حب 0
 ١9ه ةنس ىح شاع دو ( هدلوم خيرات فرعي الو نييناهعلا ناهين ىنب نيطالس رخا

 مر نيبو هلسو هن نيدو هنس فبورحخلا نم ٠م ةلسلس مكحلا َْق هتايح تناكو ةرجهلل

 ايفو « باطخملا نيرمع مهمامإ دهعل ىوزن جراوخ نيبو هنيب «كريبحو ةعقو اهنم ؛« ور

 ءادعصلا نامهلس سفنتف قوت ام ناعرسو « هيلع رمع رصتناو مايألا ترادو « رمع مزيما

 ( ىكزأ ةعقاو ١ ىف جراوخلا هبراحو . اهب نيميقملا جراوخلا خويش اهنم جرخأو هتمصاع ىلإ داعو

 داعف نسحلا وبأ تامو سراف ضرأ ىف رمْرَه ىلإ رايدلا رداغ ىّتح « باطخلا نبرمع

 و5٠ ةنس ىصورخلا ليعامسإ نب دمحم جراوخلا مامإ أوعياب نييناعلا نأ ريغ « هناطلس درتساو

 ناويدلاو . ةعيدب ةمدقم ىهو . ىخونتلا نيدلازع هناويد نايعألا ةفحت ىناهنلا ناولس ةمجرت قا ظنا علو

 . قشمدب عوبطم ققحم ةمدقمو اهدعب امو 7١/1١  ىملاسلا نيدلا رونل
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 ةلودتفعض كلذبو . ةمئاق اهدعب هل مقت ملو ناملس اهيف مزهو ةمحلا ةعقوم |بنيب تتر

 ىهو «ةديج ةيبدأو ةيوغل ةفاقثب ضيفي هناويدو . ايئا ءاضق اهيلع ىضقي داكو نييناهننلا

 كله اللا واما ضراعي ناك ذإ « ءارعشلل ةريثكلا هتاضراعم لالخ ءالحجب حضتت ةفاقث

 راعشأو ىشعألاو ةغبانلاو بركي دعم نبورمعو ريهزو ةرتنعو ةفرطو سيقلا ْئرما لاثمأ نم

 راعشأو ةءاجفلا 3 ىرطقو ريثكو ةمرلا ىذو قدزرفلاو ريرج لاثمأ نم نييمالسإلا

 ىبنتملو ديرد نباو ىرتحبلاو مامت ىبأو ةيهاتعلا ىلأو ساون ىبأ لاثمأ نم نييسابعلا
 نكامألاو نطاوملل هركذ ىخونتلا نيدلا زع ذاتسألا ناويدلا ققحم عبتت دقو . ءالعلا ىلأو

 هتقلعم ىف ةفرطل هتضراعمو ةرتنع نم هذخأ عبتت عبتت امك «٠ هراعشأ ىف نميقلا قرمأ اهرثت لا

 ىوطت امو هتايرمخ ى نماوت او ةترونعلاو ف 0 نباو هتيلاد ىف بركي دعم نبورمعو

 ليبس ىف الأ ) هتديصق قى ءالعلا ىبأل هتضراعم ظحالو «٠ فاوقو ناقواف دن ناعم نم

 ةلكاش ىلع « ةيفاقلاو نزولا راعتسا اك ظافلألا نم ًاريثكو ىناعملا هنم راعتسا هنأو (دح
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 عنامو 00 اَرَضو ' عوفت مناص انأ ام ٍدْجملا ليبس ىف الأ

 مسلا هنود مسو قطر هبوشي دهُش نيمْعط وذل ىفإو

 ىناعم ىلع هتاراغإو هناويد ىف ةريثكلا تاضراعملا هذه عم هنأ قللا نم نكلو

 ف «نيناسألا عوضوملاو . ملكلا فصر نس .ليعع رغاش مهراكفأو مهتليخأو فاللسألا

 جدلا هرقل ندوب ةلواا عضو اناطلس: ناك هنأ "+ عين نب وق هوم. ركتقلا وشب كتاويد

 ظ ظ : هتعاجشو هتلاسب هيف روصي

 ١ دبارعلا ةموسملا ليخلابو 2 بارحلاو مراوّصلاب | ًانيمب
5 

 ةنلا لولفم بيضعلا 1 درس ىهتلاك . ةضافم كو

 "7 باضغلا نويوخلاو كيصلا مغرو ىلاعلا ىلإ نيقباسلا نيا انا

 97 بسحلاو. رخفلا ّرَمَم اياربلا داس ىذلا ْكلملا انأ
 ”يباصو ىرأ نم ناعط ىلو ىَسْؤبو ىمْعن نم ناموي ىو 2 . اف علا

 هنأ سأبلاو برحلا تاودأب مسقُي وهف ءرخفلا ىف هتوص تايبألا هذه نم انل حضتيو
 هد 2 تانذلا ...تيبلا ' < بضقلا , ةديحلا + «يارعلا .:ةملغلا :+ةنولا 15

 وهو نيوشأ 8-3 : سوشلا . ةداسلا : ديصلا ( ١ ءارعشلاو . ريدغلا : ولا . عردلا : ةضافملا )١(

 . أوهز هسفنب هيئب ىذدلا مظاعتملا حيرلا اهب ل نيح رابآلا هايعع اهنوضغو عوردلا توبهيشي

 . رمل : باصلا . لحنلا لسع : ىرألا (5) . ةجوسنم .درس . انوضغو تاكرح اهيف ثدحتف
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 نب رذنملاك هنأب حدمتيو « لاعفلا فرشو بسنلا فرش : فرشلا ىلإ نيقباسلا ليلس

 ًاولح نيمعط هل نأو ىسؤب مويو ىمعن موي ماع لك نيموي هل ذختي ناك ىذلا ءامسلا ءام

 اهايقأو نملا كولمو ناطحقب رخفلا نم راثكإلا ىف ديعس نب ناوشن عم قتلي وهو . اًرمو

 : هلوق لثم
 رَصْيِقو ىَرسِك فن مغرب انسدو 2 برأب نيتنجلا انكلم نحنو
 غلبم وهزلاو مب هيتلا نم خيا هنكلو « كولملاو لايقألا ءالؤه ءامسأ دادعت نم رثكيو

 لوسرلل راصنألا ةطلقا هقدر نيح رازن ىلع رخفلا ةمغن ا هدنع سحن انك نإو « ناوشن

 ىلع « لاومألاو حاورألا نم اولذب امو مالسإلا ءالعإ ليبس ىف داهج نم هودأ امو هَ
 : هلوق قى ىرن ام وحن

 تاولَّصلا هلي موق ىرمعل ُمِقِب مل ىموق ديَصلا كولما الولو
 تاوكّزلا بجاو اوّدأو اونادف رجاه ءانبأ مالسإلا ىلع انْبَرض

 ًاريثكو . فورعم وه امك مالسلا هيلع ليعامسإ أ ىهو « ًاشيرق رجاه ءانبأب دصقيو

 : هلوقك دودحلا زواجتت هرخف ى ةطرفم تاغلابم غلابي ام
 احاولألاو فْحّصلا ميلكلا ىطعأ اثم َلئاضفلا ّىل هلإلا بهو

 هناويد ىف رثكيو . ةغلابملا هذه لثم نع هانغأ ناكامو « مالسلا هيلع ىسوم وه ميلكلاو

 . مهروصو فاالسألا ىلاعم ىلع ىدتحي دلقم امهبيف وهو « لزغلاو لالطألا ركذ نم

 هتعاجشب لصتي هنأل سرفلل هفصو اهل هفصو نم مهأو . ةقانلا فصول ًاريثك ضرعتيو
 دجي ريمأل ىعيبط وهو ديصلا ركذ نم رثكيو « ديدحب نيفصولا ىف ىنأي ال هنأ ريغ « هبورحو
 اثحب ءارحصلا ىف اهعم هتريسمو هنتأو شحولا راح اهيف ضصي ةيميم ةديصق هلو . ًاريثك ًاغارف
 « ةفاهس راجشألا ءاوو: ضيم دئاضا نتألا لغو هيلع لطرأ هب ملأ اذإ ىتح ءام نع

 نيب ةكرعمل ناث دهشمب دهشملا اذه ولتيو . ءارحصلا ربع هنتاو راحلا ىضمو ديصلا تاطخاف

 اذإ ىتح « ماغلا بوص هيقت راجشأ نيب هتيبمو روثلا نول انل ركذيو . دئاص بالكو روث

 « نينثا اهنم لتقف « بالك ةسمخ هيلع دئاصلا لسرأ هسانك نم روثلا جرخو رجفلا رفسأ
 ةيئاب نم افرعع نالوقم نادهشملاو لوح خف دانقلا اريك ةتناولفلا ىف هقيرط: ققن ضمور

 سمتلي ملو ( ىومألا رعشلا قديدجتلاوروطتلا» انباتك ىف احل انضرع ىلا ةروهشملا ةمرلا ىذ

 ذا فيصو» ع د ةيناعمو» تار اع نقلب اقرا نسعلا لن + يسبح: قيده فكم رعاخلا

 : لوقي ذإ ىناهبتلا دنع هدجن ةكرعملا نم رارفلا نم هتفئأب هروثل ةمرلا

 ىماحملا لطبلاك ٌّركف مل 2 يبركلا ُفَنَأ هداتعاو
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 قلطي ناك هنأ ىخونتلا نيدلا زع ذاتسألا رهظتسيو « ناويدلا ىف ريبك ريح رمخللو

 نيبيو « ساون ىأل ةيرمخ ىلإ هتايرمخ ىدحا نرقيو « هتايح علاطم ف نانعلا هسفنل

 : هلوق رمخلا ى هرعش نمو « ةيفاقلاو نزولا ىلعو اهروصو اهيناعم ىلع هتراغإ ىدم

 تافْرَغ نأ تافّرغ اهب اهُقوُطق ناد ضرألا ىف هج مكو
 ٍةاقس نيب بفرطلا تارصاق ىدل ةمادمب انمايأ اهب انيضق
 تاَهَّلاو 2ىََّنلاب ار زغاربو ىمدلا لاثمأك روحو

 ىلع نينويع نرصقي ىناللا فرطلا تارصاقب ءاج ةنجلا ةروص لّمحي ىكل هنأ حضاوو

 زغاربلا نم نهدالوأ نييلإ فاضأو نيعلا روحلاب ءاج اك ؛ « مهريغ ىلإ نئفتلي الو نهبحاوص

 ركفي تاك ام ارثك هنأ وديبو.. ةقلسوملا الآل ىلع ءانغلاو فزعلاو برضلاب مهنبرطي نهو

 - هلتقو هيلع راث خألر اح ءاثر هلو - هناويد ف ظعاوم ضعب هل ىرن ذا اهبئاونو ايندلا ىف

 ةلكاش ىلع « هي لوسرلا ىلع ةالصلب هدئاصق ضعب متم هدجن نأ فيرطلا نم لعل

 ] : هدئاصق ىدحإ ةمئاخ ى هلوق

 مالظلا رون ةّيربلا ىبن ١ لوسرلا ركذب ىرعش ممهخأو
 ريغ « نيقباسلا ءارعشلا نم هتاسابتقاو هتاضراعم رثكتو « ًاديحي ًارعاش ناك هنأ قح لا ىفو

 . ةبصخ ةكلم تناك ةيرعشلا هتكلم نأ



 بازل وتفنا
 ءارعشلا نم فئاوط

 ةيليعاع»الا ةوعدلا ءارعغش

 ىذلا طمرق نادمح دي ىلع ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةيليعامسالا ةوعدلل روهظ لوأ ناك

 ريخألا خبال ج تاوف لنم ةيليعامسالا ةيطمرقلا هتوعد وعدي دخأ دقو « ةطمارقلا هيلا بسني

 عسانا سما ةتاعوب حا سرا: .. ةريضتلاواةقوكلا د1 وس خف فرضها فقالا فرقا نم

 سسوؤي نأ 585 ةنس ى عاطتساو اهيف ةوعدلا رشنف « نيرحبلا ىلإ ىبانجلا مارهب نب نسحلا

 ةمئاق هتلود تلظو . عضوملا اذه ريغ ىف انب ٌرمام وحن ىلع « كانه ةلود هئانبأو هسفنل اه

 اولخدو -- ايئابن نييمطافلاب مهتقالع اوعطق ذإ 58 ةنس ىّتح هدافحأو هؤانبأ اهيلع بوانتي

 مهريمأ مصعألا نأ: فيك حقتي كللذنو» رباثملا لغ هل اوبطختو ماعلا ةقيلخلا ةعاط:ق

 طمرق نادمح لسرأ دقو . 5٠" ةنس نييسابعلا ةيار تحت - انب ّرم ايك- نييمطافلا براح

 نب روصنم وه قوك قاثلاو لضفلا نب ىلع وه ىنمي امهدحا نعلا ىلإ هتاعد نم نييعاد

 هنأ ريغ « عضوملا اذه ريغ ىف انب رم اك « ءاعنص ىلع ىلوتسي نأ ىلع عاطتساو « بشوح

 هنأو ىبن هنأ هعابتأل معزو « هسفنل وعدي ذخأف « نجلا رهظ نييمطافللو ةطمارقلل بلق

 . جحلاو مايصلاو ةالصلا مهنع عفرتو ماملاو مراحما مهل لحت ةديدج ةعيرشب مهءاج

 : )١( هئارعش نضل لأ هل ذشناو رينملا اهرب دع هلا ىوربو

 ىلا اذه مئارش ميت 2 ىبرطاو هذه اب ّدوعلا ىدُع
 ا ا ]

 بلارعلا ( ىب | ىب ءاجو راع ىب 0 ل

 نيصلا ليج دازا هلقفا قمري -تايفألا عم تانبلا ّلحأ

 بعتنت ملف مايصلا ل ةالصلا ضورف انيع 0 دقو

 )١(المخلاف قناملسلا ١55/1١ .
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 برْثب ىف ربَقلا ةروز الو 2 افّصلا دنع ّىعَّسلا بلطتالو

 هللا ودع ثبلي ملو . الالضو ارفك لب اناتببو اروز معزي اك ناطحق وأ ِبْرَْي ئبن وهف

 ىح هدصرتي لظ ببطتم ّىَنَسَح طرشمب 0 ةنس ىف - انب رم اك- هفتح ىقل نأ مالسإلاو
 ةرشابم لصتاو ةطمارقلا نم هدي ضفنف بشوح نب روصنم امأ . ةحناس ةصرفلا دجو

 نما ىف مهل ةيعاد هوذحناو « سنوت نم برقلاب ةيدهملا ىف نولازي ال اوناك نيح نييمطافلاب

 فوتو ل ىلع نسح هبا هفلخف 1١" ةنس قوتو . نوصحلا ضعب ىلع ىلوتساف
 نق دل طوي نب ىلع ريبكلا ىعادلا اهالوتو « نوفلتخم ةاعد احل لظو ةمئناق ةوعدلا تلظو

 عاد ىلع ذملتت دق ناكو ؛ انب رم ا” نعلاب ةيحيلصلا ةلودلا سسؤم (ه هو -:#9)

 لغتسي ناكو « اهيلع هفلخ تام اذإ ىتح « « ىحاوزلا هللا دبع نب ناملس ىمسي ىنمي ىمطاف

 ءاحنأ نم كانه نوعمجتي نيذلا نيينعلا ىف هتوعد رشنل ةليسو مارحلا هللا تيب ىلإ جحا

 مهب ىلوتساف وراك نأ تاه ثبلي لو « هترصن لع نادم ةليق ءاشقو هعبابو . ةفلتخم

 ىيشتو: 6 ارعاش اكو 4 تومرضح ىلإ ةكم نم دالبلا هل تنادو ديبّرو ندعو ءاعنص ىلع

 « ىضاملا لصفلا ىف ءارعشلا ةرثك نع انثيدح لهتسم ىف نيتيب اهنم انركذ ةديج راعشأ هيلإ

 ضعب همظني ناك هنإ نولوقيو « انايحأ رعش نم هيلا بسني ايف ءامدقلا ضعب كشيو

 رضشمملا مسا ركذ ةكم ريمأ ركش فيرشلا عطق امل هنأ نوركذيو . ' '' هناسل ىلع ءارعشلا

 امث ناكو « ادعو اذنك 0 ل هعم لدابت 56ه ةنس يل ةاوخ ةبطخ نم ىمطافلا

 ىمثيهلا ىبحب نب ورمع هرعاشرمأف ةريبم برحب نو يي ند يول
 + 93 هئاسل لع اهيق لوقي ةليوط ةديصقب ذرفا + ًاضقن 'ةتديضصق نفت ةدنضقي هيلغ ةريقأ

 ِسيرَدْنَخلا بارشال ىمادم 22 سوبعلا مويلا ىف لاطبألا مد

 نا ا سيمخ مكو ترسأ كلم مكو

 ناكو . تاراصتنا نم اهيف لجسامو هبورحو ىحيلصلا ىلعب ديشي ىنيام ىمثيحلا ناكو

 404 ةنس ىف جحلا ىلع مزع امل هنأ كلذ نم « هحنادم ضعب هدشني نأ نود لمعب ضبنبال

 : (47دشني ىمثيهلا ىربنا مركملا دمحأ هنبا هنع بانأو

 رْزَجو دَم دالبلا ىف هل ج 2 وملا ىذ حّبلاك مامإلا َفْيَس نإ
 رم ٍدْمَحِبف نع ٠ ”فارط . ةلفاس” لو

 سس يسمي ةدوعلا مدا

 اا مسق) ةديرخلا (؛) . 59/5 قاملسلا فالحما (؟)
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 , هتدوع ىف - شايج هوخأ هعم ناكو - حاجن نب ديعس هدصرف « ديبز ىلع حاجن لا
 هنبا هيف نوّزعي ءارعشلا ذخأو « ةريسأ هتجوز داتقاو « هلاتغاف « ءامسأ هتجوز هتقفرب تناكو
 : ©) ىمثيحلا لوق كلذ نم « هنوثريو مركملا

 ليزج اًرجأو هللا اضر ىغبي 2|ةّكم ىلإ ّجحلا ًاشنأو

 لينو يتسارق نيب اهب نمب 2 ٌةبيه هل ّضرألا تّجتراو
 0 كلوفأ نم هل ّدبال ردبلف  ٍةَرِغ ىلع لين نكي نإف

 نأ 45٠0 ةنس ىف مّركملا اهنبا عاطتسا نأ ىلإ رهشأ ةينامث رسألا ىف ءامسأ ةديسلا تلظو

 ُشاّيَج هوخأ برهو ديعسب كتف ىلاتلا ماعلا فو . اهتيرح اهيلإ دريو رسألا نم اهصلختسي
 ةفيلخلا بعب ربانملا ىلع ال ْبّطْخَي ناكو « ةريثك ْرِب لامعأ ءامسأ ةديسلل تناكو . دنهلا ىلإ

 ١ : 9 ىمثيملا لوقي انو (9 ىحْيَلّصلا ىلع اهجوزو رصنتسملا
 ا ل ران تا م

 ىمسأ مْجّنلا ىَرَذ نم ئامسأ تمد  ًاَشْرَع سيقلبل اردطحت ف

 تأشن دقو « الضف اهنع لقتال يا

 ةرعدلا لويضأ اهودلعي نك ةاعدلا اذ ترضحأو ير تيلعو ءامسأ ةديسلا رجح ىف

 نوئش ريبدتو ةوعدلا ايلا نويمطافلا دنساف 5ا/ا/ ةئس اهجوز فولوا ةيمطافلا ةيليعامسالا

 درتسي نأ حاجن نب شايج عاطتساو . نملا ربانم ىلع اهل بطْخي ناكف « ةيحيلصلا ةلودلا

 اهيلاو باهش نب دعسأ نيب ديدش عازن بوشن كلذ ىلع هناعأ امم ناكو 418 ةنس ديبز

 لخد نيح شاّيِج لابقتسا نسحأ ملا نب نبا نا لاقيو « ٌمِقلا نب ىلع هريزوو ىحيلضلا

 0 ىف اهعم هتكرش رشاو ىحيلصلا نما 007 ىعادلاب نورا ةدسلا فوتو م ديبز

 (4© ةديصق نم مساقلا نبا لوقي هيفو ؛ ًاداوج ارعاش ناكو

 ا حدملا لع ىنافاكو زاجأ 2 ٍدمحأ نبا ىزربهلا تحدم الو
 ىحبر اذو كاب ار ةتوف عاطل قفاز رعشب 2 ارعش ير

 اهتافوبو . ه9 ةنس تيفوت نأ ىلإ اهديب رومألا ةّمزأ تلظو 491١ ةنس بس ىفوتو
 ندع باحصأ ْيَرُر لآ اهدعب نملا ىف ةوعدلا مّعزتو « ةيليعامسإلا ةلودلا هذه تبتنا
 ربكأو © تارشعلاب مهئارمأ ضعب دنع اوُدُع ىّتح ءارعشلل اياطعلا نولزجي اوناكو

 .. "1/ ص انامل رق“ نوت نب دعسأ أطخ . "9/7 ىناملسلا فالخناو "٠١ ص قادمهملا(١)

 معا / ” (توريبب ةفاقثلا راد عبط ) ناكلخ نبا(54) . 5 ص ىنادمهلا (7)

 . دسألا : ىزربلا»و هيف ىمسي رعاشلاو ١5 ىاك ةعبط ةراعل نملا خيرات (؟)
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 دمحم نب نارمع ىعيرزلا ىعادلا ىف ةنانط حئادم هلو فدعلا كروب عزانم ريغ مهئارعش

 1 3 لثم نم ب بأ

 هَئاصْو ىلعلا ب طي نإ ام

 هرصع كردأ ناك عب نأ و

 انإو كولملا ُبْلَع هل تعضخ

 0مل ا رمل هلا
 عابتالا ةلخ نم هل يعنطأ

 عافت اه راّرضل تعضخ

 عاطم 0 0 رماوألا ىضام ٍدّيْؤم هنم ردقلا ىلاعل تنعو

 عاشم ريغ ٌدحْملو ىدّنل د م لالاو
 ةيعبرزلا ةلودلا ريزو ناك هنأ ركذو دا يشم ةرتك ةئادم ةديرخلا ىق داعلا هل ىورو

 ةرثك عمو . هتغالبو هنايبب ةيوق ةداشإ ىبعلا ةراع نع لقنيو « اهب ءاشنالا ناويد بحاصو

 لثملابو « ليعامسالا بهذملل تاراشاإ ابيف دجنال ىعْيَرُزلا ىعادلل هحنادم نم داعلا هدشنأ ام

 ءاجام الا تتاراتخالا ةالزم كنب قادير هقدارربقب .ى د اعلاوت وح اصلا ترهل ةرلك اد

 هفقوم تذْحتاو ءرصم ىف ةيمطافلا ةلودلا ءارعشب صاخلا مسقلا ىف ظحاليام وحن ىلع اوفع

 ءارعشلا نم ةثالث دنع فقن نأ انب ىرحو « هرصع دعبو هرصع ىف مجارتلا بتك رثكأ
 ..ىبملا ةراعو « باطخلا ناطلسلاو « مقلا نبا مهو ءرصعلا ىف نيينعلا نييليعامسإلا

 هذئع عاشم

 . "' مهلا نبا

 . هفراعم قلتو أشن اهو ؛ ديبي دلو « مقلا نب ىلع نب نيسحلا هللا دبع وبأ وه ظ

 دمحم نب ىلع راصنأ نم ىلع هوبأ ناكو « رهظيام ىلع ةركبم ةيبدألا هتبهوم تظقيتساو
 ةنس |مهيلع هئاليتسا دعب ةماهتو ديبز ىلع باهش نب دعسألا ىَّلو نيحف « هتعيشو ىحيلصلا

 ةنس ذنم ءاعنص ىف ىحيلصلا ىلع نيواودب هنبا قحلا بألا نأ ودبيو . هريزو هلعج

 ىف ةّرحلا ةكلملاب ةبقلملا ىورأ ةديسلا نم هجاوزب هنبا مركملا ئنبب هدجن ذإ لقألا ىلع

 : ادشنم ةنسلا هذه
 هام 3 هالو م رت م نال

 اهتالوص نم دسألا فاحن دسا ار نبق علا ةعركو
 وتس هي #0

 هتانونضُم مكايلعلا رحّذَت كل امنإ حبه اهب كادي "ترفظ

 . 8+ /# ( ماشلا مسق ) ةديرخلا 0

 . ماقلا : عاريلا . حامرلا : طخخلا: رمس (؟١)

 (ماشلا مسق) ةديرخلا ى هراعشأو هتمجرت رظنا (؟)
 رشن) تايفولا تاوفو 17 / ٠١ ءابدألا مجعمو /4 /

 ةدام : نادلبلا مجعمو 5078 / ١ (ةيرصملا ةضبنلا ةبتكم

 ةفلتخم تاحفص ىف ىنادمهلل «نويحيلصلا  باتكو خيشأ

 عجارو . 4١/5 ىناملسلا فالخملاو (سرهفلا رظنا)

 ةراعل ديبزو ءاعنص رابخأ ىف ديفملا هرعشو هتمجرت ىف ًاضيأ

 . عوكألا ىلع نب دمحم قيقحت ىنعلا
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 ءارغشلا ذخنأ ام ناغرسو . ةفحت ةديسلا هتخنأ ناسل ىلع هاثر ىحيلصلا ىلع قوت املو

 اوناكو هيخأو حاجن نب ديعس نم ماقتنالاو هرأثب ذخألا ىلع مركملا ناطلسلا هنبا نوضرحي

 ىلع هموقو وه هثحب ل ىربناو . انب رم ا[ ةيشبح مهلودو اناشّبح

 ] ارب ناك اصلا لال هاالا
 )١( رمح اًدعلا ءامد نم ىلاوعلا ىددرو ارمسلا ٍلقتعاو ُضيبلا ىّره ناطحقأ

 «) ارخف مكل داشو ًادحم كلا ب هن رفظملا 0 ىردُمت 3

 لئاسر ضعب هل نراك مركملا ىف هل حئادم انيديأ نيب ىتلا رداصملا ف سيلو

 بتاك ناك هنأ ىلع حوضوب لدي ام « ىمطافلا ةفيلخلا رصنتسملا ىلإ هناسل ىلع اههجو

 هنأ ودبيو « انفلسأ اك « ديبَر ىف باهش نب دعسأ ريزو هوبأ ناك انيب « هدهع ىف ءاشنإلا

 بابسأ نم ناك امبرو « ديبز ىلع ىلوتسا نيح انسح الابقتسا حاجن نب شاّيَج لبقتسا
 لع ٠ ؛ نييحيلصلا ىلع هجورخ ىف هابأ كلرشَي مل نيسحللا نأ نظلا ربكأو . ديبز ىلع هئاليتسا

 ةديصق اهيف هلو . أبس اهجوزو ىَورأ ةرخلا ةكلملا مدخي لظ هنأ ىلع لدي هرعش لاح لك

 : اهفيعاضت ىق لوقي ةعيدب ةيلاد

 .ادوُهنو ب تانطلا يموت 1نرذف جامزلا قفا كيلعا
 ادوع بلصأو اقارعأ ٌمتأو 2 ةنيط مركأو ١ أ األ ل

 .هاووبعمللا «كلذ * ثناكل ٌرْشَي ىَرَولا ىف ةلالجلل دّبعي ناك ول

 يل انور يمال د"  ةاهفاجب امج للا اللا "يعل ف
 , برحلا نوئش فيرصت ىلع اهتردقو ةديسلا هذه مزح ريوصت ىف عئار لوألا تيبلاو

 ناطلسلا ةافو دعب اهل ءاشنالا ةباتك ىلع لظ هنا دكؤملا نمو « لاجو لالجو ساب تاذ اهنإ

 ناك هنأ ىلع ءامدقلا صني ذإ 491 ةنس ىفوت ىّتح دمحأ نب | أبس اهجوزل كلذكو ؟* مركملا

 : ةيئاب ةحدم نم لوقي هيفو ؛ هتافو ىبح حيشأ ا

 ا ناتج طسسماف لاك فلا هول حيشأب مصعتساف رهدلا كّماض نإ

 اب مد نم ةاتفاح َتمّرضَت ًارهَت ىَعَولا موي هّمراص لاخَت

 ةلازج عم « ىناعملاو روصلا بالتجا نسحي ناكو « ةفيرط ىناثلا تيبلا ف ةروصلاو

 : ةينأث ةديصق نم لوقي ا 5 2 هتعاصنو فواسألا

 )١( ًاليلق : ًادمث (9) : ىلاوعلا . حامرلا :رمسلا .فويسلا : ضييبلا .

 نع بتكي ًالسرتمو ًارعاش ناك) هنأ ةراعل ديفملا ف (4) . حامرلاو فويسلا ةنسأ
 ةيرصملا رايدلا ىلإ ةرحلا ةديسلا . ىحيلصلا ىلع بقل :رفظملا(؟) ( .
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 سس ا عاارت 2 0و . : هر َ و 1

 نشا لعام 3 0 تقي هفك لص و 0 ادإ ميرك

 هانعم ركتبا هرصاعم ىجافخلا تائس نبال اتيب عمس هنأ ىوربو « ناتفيرط ناتروصلاو

 : وهو ؛هازغم ةغايص نسحأ دقو- لاَصَم نب نيدلا مج نع القن- داعلا لوقي اك
 و

 بهايغلا ىف ديلا مسمش ىلا تب 0 ا نيلخابلا كيلا تيوط

 اس يل لل

 ابس حدم نأ الإ ىه امو « هنم تيبلا اذه نذخآل هللاو : لاقو اديدش اباجعإ هب بجعأف

 0 : هيف لاف دمحأ نبا

 حّبصلا ىلإ مالظلا قش 00 هنيارب ب .نضرألا : كلولع فلفل

 مل امبرو .« هيف نانس نبا ةبتر غلبي مل هنكل ىنعملا اذه ىف رّصقي ملو » : داعلا لوقي

 لم دانس نبا كير و ىكصلا سمت لص ارو رعلا نإ انهو تاطنل املك هع

 نبا تيب نأ دكؤملا نمو , ىغبني اممرثكأ حيرشت اذه نكلو « مقلا نبا تيب ىف حبصلا

 رئا ناك هنا زو رتاد ف فئانأ ىلع هتاقيلعت ف لصيف ىركش روتكدلا ظحالو . عيدب مقلا

 : حاجن نب شاّيج ىف هلوق در هنأ كلذ نم «:رعاش ريغ

 عطاس هيف هرون ناكم لكو 2 ىرّيم ملظأ ردبلا "الا تناك

 : ناقاخ نب حتفلا حيدم ىق ىرتحبلا لوق ىلإ

 | ملظم دوسا هنم لجر عضومو ابرغمو اقرش ضرألا ءاضا ردبو

 2 اريوحن ثدحن نأ لواح كلذ خف مقلا م نكلو 3 ةحضاو نيتيبلا نيب مب ةلصلاو

 ىرخأ دئاصقو شايج باتع ىف ةديصق نم تيبلا اذه ناني هل جنت فيض ةروبفلا

 طخسي دمحأ نب أبس لعج امم العف هب - لصتا وأ - لاصتالا لواح هنأ ىلع هباتع ىف
 لييخأ نيااس ىلإ بتكي هلعج امم هانفلسأ ىذلا هيبأ عينص ىلإ كلذ مضنآ امنأكو « هيلع

 ىلإ ةيميم ةحدم ىف هل ةفلتخم اتايبأ ًاضيأ لصيف ىركش روتكدلا دريو . افطعتسم ارذتعم

 نان رت طوعا . ىبنتملا

 ٍمِضالَعلا نيب ءادعألا نم َنِهَف 2 اًجشلا نم َنْعبَط هيضاوم نأك
 : ىخونتلا مهاربإ نب ىلع حيدم ىف ىنتملا لوق ىلإ هّدر دقف

 ٍداوفلا ىف الإ نرطْخَي اف مومه نم ةئسألا َتّْعَص دقو
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 . قنعلاو سأرلا نيب لصت ىتلا مصالغلا نم مومهلاو اجشلا نيأ ذإ عورأ ىبنتملا تيبو

 ىلإ اهوبكر ىتلا لبإلا فصي ةديصقلا سفن ىف هلوق درو . داؤفلاو بلقلا اهعضوم اني
 م مونلعملا

 هن ةرقفا ات داي نك
 : مام ىلأ لوق ىلإ
 ٍِبَلَطلا 2 جل هتغا تلحرت نإو هقير كافاو ةتثتج نإ ثيغلاك

 لطبلا سأب ريوصت ىف هلوق امبدق داعلا در دقو . ةعور رثكأ مامت ىلأ تيب اضيأو
 : هقئاعي لازيالو « هلّيقيف نيبحملا ضغش هفيسب فغشي نأ هتعاجش نم غلبي ىذلا براخما

 ١ ِبَرّضلا سرْعُم ليلب لازي اف همه ًادنِه هيدْنِه نظب ظ
 : ةلوطبلا هريوصت ى ءالعلا ىلا لوق ىلإ

 9 سَعْللا نم ٌعومجي وه امنأك هب ناعطلل بح منيا لبقي

 لثم رعاشو ءارعشلا رابك نيبام قرف وهو اعادبإو ةعور رثكأو لمجأ ءالعلا ىبأ تيبو
 هذوفنو نيعرابلا نيفلاسلا ءارعشلا ةسفانم هتلواحم مقلا نبا ركشي كش نودبو : مقلا نبا

 راعشأ هلو . ةراهملا نم نول ىلع لدتو ةديج اهنإف مهروص ةعور اهل نكت مل نإ روص ىلإ
 بحلا تاقشم لمحت ىف نييلاتلا نيتيبلا توقاي هيلإ بسنو « لزغلاو ءاثرلاو ءاجهلا ىف ةفلتخم

 : هتاذلب عاتملاو

 ىردلحو م نم نوقليام تلمحت ىتيل ةبابصلا نوبحملا ىكشت
 ىدئبالو بحم ىلبق اهردُي ملف اهلك :بنخلا ةذل ىسفنل تناكف

 ةنس قوتو ه١ ةنس دلو هنأ توقاي معزو « هتافو خيرات الو هدلوم خيرات كرعيالو

 دقو « سداسلا نرقلاال ىرجملا سماخلا نرقلا ءارعش نم هنإف « حضاو أطخ وهو هما

 دمحأ نب أبس ةافو ىتح تاونسلا نم اهعبت امفو 458 ةنس ىف اهمظن اراعشأ هل اندشنأ

 لاني نأ لواح دقو « أبس ةافو دعب ديبز هسأر طقسم ىلإ عجر امبرو « ١ ةنس ىحيلصلا

 نم ريخالا ءزجلاو . ةديرخلا ىف هراعشا كلذ ىلع لدت اك اهمك اح شايج تالص نم اًئيش
 نرقلا لئاوأ كردأ امبرو « حضاو ريغ هتافو خيرات قدا ةراهيوأ حان .لقوأ :ةناخ
 ,. ىدقابلا

 )١( ةفشلا ىف ةرمس : سعللا (؟) . لحتلا لسع : برضلا . هفيس : هيدنه .



 ١ باطلا ناطلسلا

 امماح نسحلا وبا ناك « ىنادمهلا ىريوجحلا ظافحلا ىلأ ف نسحلا نب باطخلا وه

 ذإ ةيحيلصلا ةلودلا لاجر نم ودبي امف ناكو « روجحلا ملقإ ىف هتنيدمو بيّرجلا ىداول

 لئاوأل نسحلا ىفوتو . ىورأ ةرحلا ةكلملل ةعاضرلا ىف اخأ ناك باطخلا هنبا نإ لاقي
 مت « ةعاطلاب باطخلا هوخأ هل نادو « بيرجلا مكح ىف ناملس هنبا هفلخو سداسلا نرقلا

 ةبلغب 014 ةنس ىف تهتنا بورح امهنيب تبشنو « نيوخألا نيب بد نأ عازتلا ثبلي مل
 ىتح « هاخا جردتسي باطخلا لظو . هل ىورأ ةكلملا ةدعاسم لضفب « هيخأ ىلع باطخلا

 هتلجاع دقف « اليوط ردقلا هلهمي ملو ه٠ ةنس ةليغ هلتق هنأ ريغ « هيلإ داعو هبناج نمأ

 وهو اينس امهدحأ ناكو « ناويد امهنم لكلو « نيرعاش ناوخألا ناكو . #0 ةنس ىف ةينملا

  نعلا ىعادل نعألا دعاسلا ناك دقل لب « ايليعامسا ايمطاف ا وهو ىباثلاو تاملس

  هسعن ني نييرتلا هتيمالاو هيديرع نياناكو . ليعامجإ نب بْيولا هرصع ق ىمطافلا

 هنع ذخأ دقو . نملاب ةيليعامسالا ةيمطافلا ةوعدلا رشن ىف انيعمو ارزاؤمو هل ايئان هلعجف

 رمآلا لتق نأ ثدحو . قئاقحلا مع نولوقي اكوأ ةديقعلاو ليوأتلاو هقفلا لثم اهمولع

 ل ظ ةزسألا ءاخا لح ع ديحن | دبع هدعب ىلوتو ه7 ؟ ةنس قف ىمطافلا ةفيلحلا

 نأ نيريثك دنع ةيمطافلا ةوعدلا سسأ نم ناف « اماسقنا كلذ ثدحأو « ظفاحلاب بقلتو

 ضعب ىأرف « الماح رمآلا ةجوز تناكو «ربكألا هنبا هتفالخو هتمامإ ىف ةفيلخلا بقعي
 روعسملا :مايألا وه ذايجاس أو كح ريغ كتفافلا ةفذلتخ نأ وعلا ىلإ: نيس
 مامإلا اذه ةفالخب اهكسمت ىَُرَأ ةرحلا ةكلملا تنلعأو .رمآلا ةفيلخلا نب بيطلا مساقلا وبأ

 اهعم لصفناو « رصم ىف اهزكرم نع نعلا ىف ةيمطافلا ةوعدلا تلصفنا كلذبو « روتسملا
 . بيرجلا مكاح باطخلا ناطلسلا هيئانو تيقوذلا ابيعاد

 هتاراشإ رسفت تاقيلعتب هقحلاو باطخلا ناطلسلا ناويد نيسح نابرق ليعامسإ رشن دقو

  هؤرقي نم لكو « اصلاخ ايدئاقع امسق نوكي هنم لوألا مسقلا داكيو « ةيمطافلا ةديقعلل

 ىمطافلا زعملا رعاش ئناه نباو باطخلا ناطلسلا نيب ةقيثولا ةلصلاب سحي تاقيلعتلا أرقيو

 ةيمطافلا ةبقحلا لئاوأل مهراعشأ ىف ةيليعامسإلا ةيمطافلا ةديقعلا اورهظتسا نم ربكأو

 ناطلسلا حيدم لالخ نم ناويدلا ىف ةيليعامسإلا ئدابملا دنع اليلق فقنسو .رصمعج

 فراعملا رادب عوبطملا هناويدل نيسح نايرق ليعامسإ مسق ) ةديرخلا باطخلا ناطلسلا ةمجرت ىف رظنا(١)

 . ةيمطاف ةيليعامسإ عجارم نم اهب امو ةرهاقلاب ةمدقمو ىنادمهلل «نويحيلصلا» باتكو 7٠١1/7 (ماشلا
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 : رمآلا : حدمي ىلا كوالا :ةةكفت ف هلوق كلذ نم « ىمطافلا ةفيلخلا رمالل باطخلا

 همت“ هع يق ”قاعملا نأ .”افتشم» .ظافلألا هيمسأ ماي
 روكشم وهف انادهل الجت هب تنأ توُساَّتلا نم ترهظ امو
 0 ريدكت فاشل هرهوج بوشب نأ سّدقت فاش وْفَّصلا نم ٌوُفَص
 ف هنا لوقيو 9 لوقعل ةفورعملا دودحلا قوف رمآلا نأب تايبآلا ف نع وهو

 سيل مامإلا مسج نأ نم نييمطافلا ةاعد هددري ناك ام ىلإ ريشيو مسج ىأ توسان هاظلا

 ةركفو . ىنارونلا بناجلا وهو توهاللا هيف نمكي حبش وه « ايدام امسج
 رمالا نع باطخلا لوقيو . حييسملا ىف نييحسملا ةديقع نع ةذوخام توهاللاو توسانلا
 ةديصقلا ىلإ هعم ىضمنو . صلاخ ىنارون هنأ ىأ رادكألا هبوشتال فافش وفص هنإ
 ::رمآلا 2 انشا ىهو « ةثلاثلا

 أريرقت ا سوفن ىف هصْخشب | ُهُرّرقن افيرعت هيمسن نئماي
 اروهشم مويا ىحاي قدصلاب هل ءادنلا ىف انلقل ختاشنولو

 اريوصتو ًابيكرت ةّيربلا ىراب اي ةداهشلاو انم بيغلا مِلاعاي
 ارو الو ًانْيَم نكت ل ةداهش ١ ٌدَمَص ّدحاو درف كنأ تدهش

 ىمسي نأ زوجيال هللا نأ نم مهتاعدو نويمطافلا همعزام ىلإ تاسبألا ىف ريشي باطخلاو
 ؛ مهتمتأ ىلع ميركلا نآرقلا ىف ىنسحلا هءاممأ نوفي مَ نمو ؛ مسا لك نم ىمسأ هنأل مساب

 دنع نآلا ىرنام وحن ىلع « هتافصو هللا باقلأ مهل نوينابر مهنأ نيمعاز « امومذم اولغ

 دحاولا درفلا هنأو مويقلا ىحلا هنأب رمآلا ىلع ىداني نأ نم اسأب دحيال ذإ « باطخلا
 هنأ معزيو ٠ نيقراملا نييمطافلا ةاعد نم هبارضأ مفو هف نم جرخت تالك تربك : دمصلا
 : رمآلل ًالئاق عينشلا ولغلا اذه ىف ىضميو « ةداهشلاو بيغلا ملاع

 ل ل مَلعن نحن ءىش لك ىذلا تنأ

 ارومأمو ًارايإو ارمأو ًاقلخ ةبطاق ءايشألا رطق ىذلا تنا
 اريوُدَت َكالفألا اب رادأ مع ىلع دادشلا عّبَسلا كَمَس ىذلا تنأ
 اندقت قررا ايف ردقو» اشرف انل داهملا ّضرألا حطَس ىذلا خلا
 ىف ريشيو « تاذلا ىلإ هنأكو « ءانف هقحلبال « ةايح لا ىدمرس رمآلا نأ معزي وهو

 ( ضرألاو تاومسلا رطاف ) : هلوق لثم ىف ةيلعلا تاذلل نآرقلا فصو ىلإ ىناثلا تيبلا
 كالفألا ٌربدمو عيسلا تاومسلا عفار ثلاثلا ثيبلا ىف هلعجيو . (رمألاو قلخلا هلالأو : .هلوقو
 ( نودهاملا معنف اهاّنْشَرف 720 ىلاعت هلوق لثم نم دوام عبارلا ةيبلاو نايف
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 : رمآلا 0 ىف اضيأ لوقيو . (ردقيو ءاشي نمل قزرلا م يىبر نإ لق هلوقو

 مظل ناو الاب هنع ًافشاكو مدع نم ءىشلا دوجول هلع أب

 ملع ىلع ران نم رهشأ سانلل - اَدَغ رومألا تاّيفخب ًالاعو

 ممأ نع نآرقلا ٌرّوُس هلضفب تقطن ٌدحاو درف كنأ تدهش
 مرحلاو ِتيبلا ىتْعَم تنأ ذإ كيلإ 2 ىنلَع ىفو ىّريِم ىف ىهجو ْتْهَّجو

 لوألا لقعلا لوثمم مامإلا نأ نم نييمطافلا ةاعد همعزي ناكام باطخملا ددري اذكهو '

 ردصت هنعو توكلملا رهوجو ىلكلا لقعلا حبصي ثيحب « هيف لحت هللا ةردق نأو لاعفلا

 ملعي ) : هنأ باطخملا معزيو . هاوسام لك دوجول ةلع « ىلوألا ةلعلا وهف « تاقولخما عيمج

 لثم ىلإ ريشي « بيرق ىأ مم نم هلضفب تقطن ميركلا نآرقلا تايآ نأو ( ىنخأو رسلا
 ةملكو . ( اريهطت مكرهطيو تيبلا لهأ َسْجّرلا مكنع بهذيل هللا ديري امنإ ) : ىلاعت هلوق
 هللا ةفرعم تيب هناو مامإالا هب ديريف تيبلا امأ « نايليعامسإ ناحلطصم « مرحلاو تيبلا»

 ءاثر باطخللو . ةيمطافلا هتديقعو مامإالا ني رهف مرحلا امأو هتقيقحو ديحوتلا رقتسمو

 لثم ادشنم ةيمطافلا هتديهع نع هيف ردصي ه7” ةنس تيفوت تنم قووأ ةرخلا ةكلملا ىف

 : هلوق

 تالظلا انراصبأ نع نلت اهرون رهابب نم اي انتالومأ
 تاهبشلا هنري نم-اهلا ده تام ىلا نزلا انجح رد

 ةاّيح مانألا حاورأل تنأو 2 ٍيلزان كحورب توم نع و كّلجأ

 ةيمطافلا ةوعدلا ىف ةجحلاو « مامإلا ةَّجَح اهنأب ىناثلا تيبلا ىف اهفصي وهو
 ىف ةوعدلا ىلوتي اهحاصو ءرصم مألا زكرملا ىف ةاعدلا ىعاد ةبترم ىلت ةبترم ةيليعامسالا
 ةوعدلا ةميعزو نعلا ىف رمآلاو رصنتسملا ةجح ةرحلا ةكلملا تناكو . مامإلا نع.ةباينلاو هميلقإ
 ةايحك ةيدمرس اهتايح نأكو « تمت مل اهنأ ريخألا تيبلا ىف باطخلا معزيو . اهيف ةيمطافلا

 لصتي ناث مسق ناويدلا نم مسقلا اذه ءاروو . حضاو فورمو ولغ انمدق ام لكو « ةعالا

 حيدملا نم ريثك هيفو ٠ هلوح نم لودلا ءارماب هتالصو هبورحو باطحلا ةايح ثادحاب

 ةديقعلا ىف هقمعت هلعجو . ىورأ ةرحلا ةكلملل همدق ام هيف هحنادم دوجأو « رخفلاو ءاجهلاو

 . ةيلكلا اهتدابمو اهوصأو اهاياضق ضعب ىف ةفلتخم لئاسر بتكي ةيليعامسالا ةيمطافلا

 ] فيرعتلاو ليلحتلاب امم ةفئاطل نيسح نابرق ليعامسإ ضرعو



 ("' ىنعلا ةراع
 اهل لاقي ةيرق نم . ةماهت ىف لابحلا لهأ نم « ىنعلا نسحلا ىلأ نب ةراع ةزمح وبأ وه

 دلو . ةريشعلا دعس نب مكحلا ةلالس نم ىجحُدَم ىناطحق وهو « عاسو ىداو ىف ناطرم
 ىلإ هوبأ هلسرأ ىتح ه١ ةنس ىناوت دكت مو ةفاقثثاو ملعلاب متهت ةرسأ ىف 0١8 ةنس ىف

 3 روههفا بصما يضئارفلا قالو . ةدم هيلع ئرقو « ىعفاشلا هقفلا اهيف فقثف ديبز
 نب ىلعبو ندع ماكح عْيَرز لآب لصتا اك ٠ مهئارزوو ديبَز ماكح حاجن لآب لصتاو . نعلا

 ثلاثلاو نييليعامسإ نوناثلاو نيّيْنَس نولوألا ناكو « ديبز ىلع حاجن لآ فلخ ىذلا ىدهم
 ريمأ ىلإ فرعتو « مارحلا هللا تيب جح ىلإ هجوت 049 ةنس تناك اذإ ىتح . ايجراخ ناك

 , ىمطافلا زئافلا ةفيلخلا ىلإ ةلاسر لمحب هفلكو « ىديزلا ةتيلف نب مشاه نب مساق ةكم

 رصقب بهذلا ةعاق ىف زئافلا ريزو كرر نب عئالط .هلبقتساو 06٠ ةنس ةرهاقلا مدقف

 : اهفيعاضت ى لوقي ةليوط ةيميم ةراع لا و ا
 .مركلاو فورعلا نك لإ 1دنر .مرلاو ءاحطبلا ةبْعك نم تحر دق
 مرح ىلإ الإ مرح قس كشاف هتقرف دعب ىفأ تيبلا ىَرَد لهف

 عئالط هيلع قدْعأو « علخلا هيلع تضيفأ ىتح ةديصقلا داشنإ نم غرفي دكي ملو

 ةلوادلا ءارمأ .ةاذاهتو ... ظفانملا ةقيلاللا "تقرب رضقلا ة ديس هلثم تعدو . راتيؤ اةثاوستت

 ريمأ هفلكف 08١ ةنس جحلا ىلإ داعو . ديبز ىلإف « ةكم ىلإ اعجار لفقو . رابكلا اهوفظومو

 عئالط غلابو . هتايح رخآ ىتح اهنطوتساو اهيلإ مدقف ءرصمب ةفيلخلا ىلإ ةيناث ةلاسرب ةكم
 ةنس تاونس .عبراب ىلاثلا همودق دعب عئالط لتقو . ةريثك حئادم مهيف هلو « همارك | ىف هونبو

 « ةعيدب ثارم عئالطو رواش ىف هلو « ماغرضو رواش نيريزولا زئاوجب هدعب ىظحو . ه

 ع يا « هع ضرعأ رز | « هيأ ةاذو لق رواش نب ماكل سفن سايق اك

 هحدم نيدلا تى ناطلسلا رصم كلم اذا ىّتح « هيلع بست اباطعلا تلازامو . اقبقر

 ذخأ ىلع اهيف هضّرح ةيميم هلو « ىلا ءاث مارت ةباحو ب نيرا عاج حبو
 : اهلوأ نملا

 ريثألا نبا خيراتو 774 / 4 تارذشلاو ةمرخعابل ندع ربقو .ةديرطلا هراتخأو هتيحيروب هراعبولا رطل ع1

 ةطساول راصتتنالاو 57/37 ىشعألا حبصو 4١/19 والروضتين  98/1١" ناكلخ نباو ٠١١/8 (ماشلا

 ةيرصعلا تكلا هباتكو 464 ص قاقد نبال راصمألا دمع ”"8 01١5/١ بوركلا جرفمم م١5

 . هناويد هبو تكلا ليذو « ةيرصملا ءارزولا رابخأ ىف 037١ / 5 ةرهازلا موجنلاو ه# / ١/١ ىزيرقملل كولسلاو

 رقت خيراتو ىدنحلل كولملاو ءاملعلا تاقبط ق كولسلاو
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 ٍمّلَقلا نع ىنغسَت فيسلا ةرْفَشو + مّلعل ىلإ جاتحم ناك ذم ملعلا

 انإ كلذ نأ ودبيو « ةنسلل بصعتلا ديدش ايعفاش اهيقف ناك هنإ ناكلخ-نبا لوقيو
 هارن انناف كلذ دعب امأ . يزال ييئاغلا يهاب سراي ناك رح هلابخ للا لع ندع

 قلطأ ناكلخ نبا نأ ىف ببسلا لعلو . ىديزلا ةكم ريمابو نييليعامسإلا ا ا
 نأ رك درو رع ةتلا رب ا سلاحا هباتك ىف هدجو هنأ همّمعو هيلع همالك

 دسب هيلع ني نأب هباجأف « ةيليع ةيليعامسالا ة ةديقعلا ىف لحخدي نأ هيلع ضرع كيزر نب عئالط

 نأ ايعيبط ناكف « ا ىف لأ - ودبي امف - تكنلا باتك نكلو . بابلا اذه
 ىف هارنو . هلاو عيشتتلا نم هدئاصقو هفيناصت ف هلا نلعي نأو ؛ هعيشت وأ هتيليعامسإ حُب

 ةرثك فصي ؛ ملأتملا ةياكنو ملظتملا ةياكش » اهامسو نيدلا حالص ىلإ اهب بتك هل ةديصق

 : هلوق لثمب اهئارزوو دضاعلاو زئافلا اياطع نم هلصي ناك ام

 عيشتلا داقتعا ىف ىقوفلاخ نإو 2 َةّنُس بهذم دوجلا ىف مههاذم

 نم نإف « هيلع مكحلا ىف ناكلخ نبا لالض ببس باضار و هضاناك هلاكاوت | دعو

 كشيال لداعلا هنباو هريزو عئالطو دضاعلا ىمطافلا ةفيلخلا ىف هع كو ناويد لا عجري

 دضاعلا حيدم ىق ةديصق نم هلوق كلذ نم « ليعامسالا ىمطافلا بهذملا ق قنتعا هنأ َْق

 ظ ا عئالطو

 .ريزشلا -اناسخلا لع نأ نفاع قطو ءاغلبلا غلب ال
 ليمالا# ةاررتا# ناقتي لآ ايكدع هنأ 12 ربكلا قى
 ليِدْبَت الو حست اهنلاش ام ىلا رّوُسلا نم اهانْخَّسن ريس
 مكنع بهذيل هللا ديري امن !) : ىلاعت هلوق لثم نم ميكحلا رك ذلا ىف ءاجام ىلإريشيوهو

 نم اههيف ءاج امو ليجنإلاو ةاروتلا ىلإ كلذ دميو ( اريهطت مكرهطيو تيبلا لها ريحلا

 ىف ءاج دقو « هتيرذ ركذ نمضتي هركذ نأكو « ىسيعو ىبوم ناسل ىلع لوسرلا ركذ
 مذهو (دمحأ همسا ىدعب نم ىقأي لوسرب ارشبمو ) : ىسيع ناسل ىلع فصلا ةروس
 مهؤارعش ركل ناك ليجلاو ةاروتلا ىف نييمطافلا ةألاو لوسرلا نيب لصت ىلا ةركفلا

 ظ ال يلا ل ل ل

 ريمازملا هيف كم ام ليج ىو هنع ةاروتلا تنك ىذلا وه
 ةيماللا سفن ىف لوقي ابك لوقنملاو لوقعملاب تباثلا دضاعلا قح ةراع ررقي ًامئادو

 : كيّزر نب عئالط نب لداعلا هريزوو دضاعلا اهب حدم ةيلاد ىف لوقي هارنو « ةفلاسلا



 دودرم هريبدت ىلإ الإ 2 ىَروْلا ىف ٍدَّقَعو ّلَح نم ءىشال
 دوج نامزلا ىف ٌدوجو هنم 2 مُهَطاَحَو نيملسملا ثاغأ كلم

 مامإلا نع صنلاب ثروت امنإ ةمألا ىف ةمامإلا نأ نم ةعيشلا همعزي ام دّدري وهو

 نع افلاخ اهنوثراوتي مهدحو ةمئألا قح نم ىه لب « ةمألل ةضوفم تسيل ىهف « قباسلا
 ىتلاو مامإلا اهلّثِي ىتلا لاعفلا لقعلا ةيرظن ىلإ ىناثلا تيبلا ىف ةراع ريشيو . فلاس
 نم اهب لصتي ام لكو ىرولا نوئشو نوكلا ربدي - باطخملا ناطلسلا دنع انب رم ايك-- هلعجت
 نييليعامسالا دنع ةفورعملا ينوطالفألا ضيفْلا ةركف هيف روصيف ثلاثلا تيبلا امأ . دّقَعو لَح

 : ةليوط ةديصق نم دضاعلا حيدم ىف لوقيو . ىلاسنإ دوجو لك ىف نيلئام ةعألا لعجم ىلاو

 اهنالعإ ىرَوللو ىصولا لآ  اهرارسأ مكل يور بأ مك
 اهناَدبأ مكريسفت امنأكو اهحاورأ هكليوأت أكف

 اهناّرخ مكرودصو ةنوزخم 2 ةعيدو تانئاكلا َمْلِع ّنأكو
 هتاياو ميركلا نارقلل نأ نم نويمطافلا ةيليعامسالا ةعيشلا هب نمؤي ام دّدري انه وهو

 ةينارقلا تايآلا رارسأ نوملعي نيذلا مهف « ةمنألا الإ هملعيال نطابلاو « انطابو ارهاظ

 كلذ سيلو .ايقيقح الع اهليوأتو اهريسفت نوملعي نيذلا مهو « مهريغ نود مهدحو
 رضاحلا ملع : ملعلا اذهل تانازخ الإ مهرودص امو « ىلع لك نوملعي مه لب « بسحف
 ناكو . ايليعامسا ايمطاف رصم ىف لوحت ةراع نأ ىلع ةنيب دهاوش هذه لكو . بيغلا ملعو

 اضع تضانلا نرللا اذه كيون## نييطافلا ةلود كلاذإ يحب شضوو الو نكي ال هنزع

 : هلوقب اهّلهتسا ةروهشم هل ةيمال ىف افينع
 ٍلَطَملاب ىلحلا نْسُح دعب هديجو ١ للشلاب ٍدجملا فك -ٌرهد اي - تيمر

 رب

 لهم ىلع ىىثمت امأ َالْهُم تيقس  ِلَجَع نع فورعملا ةدعاق َتْمَدَه 4 00

 لدغ قف ترصق نإ ةماللا كل انج :ءانأأ قرن نا نفاع
 بسيل هنإو « ةيمطافلا ةلودلا لاوز ىلع ةديدش ةعول عاتلم لالهتسالا اذه ىف وهو

 ىلع هلاذع وعديو . ميحجلا لهأ بارش لّهَملا ىَقْسُي نأ هيلع وعديو اهب حاطأ ىذلا رهدلا
 ىضميو . هسفن ليلغل ءافش هيف دحي هنأكو مهمولو مهذع ىف اولظي نأ نييمطافلا ةمئألا بح

 ةيقاوو نيفص كراع ةاحاس لع ذل نيرصتلا ةخاس لغ همم كم نأ ةقيفر وعدبقا

 لاوزب هداؤف باصأ ىذلا حرجلا نإ لوقيو « ةعيجفو ىبأ رثكأ انه ةبكنلا نأكو . لمجلا

 نمل نيبمطافلاب اذه لك لني ابجبع لوقي نأ .ثبلي امو + لمدني ال ةيمطافلا ةلودلا

 : لوقيو « نيدلا ىف مه ناوخإ نم نكلو نييبيلصلا
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 017 لقا ةلولحم مكب تحضأو مكنم ١ اهلِقْعَمل انتدلا ضاع .ز

 ىلو ريغ رانلا باذع نم اجن الو مكضغُبم رشحلا موي زاف ال هللاو
 ايندلا تداع امبر هنأ امعاز نيدلا حالص ىلع ةحيرص ةروثلا نلعي لوألا تيبلا ىفوهو

 تدسف دق تناك لقعملا اذه ىف مكحلا ةادأ نأ هدشرو هباوص نع باغ امنأكو ؛ اهلقعمل

 ىلع اوراغأو رصم نم نيطسلف نويبيلصلا بلتسا نأ اهداسف .نم غلبو « هل دحال ًاداسف

 همكح نيدلا حالص أدبي نأو « اهيراب ىلإ سوقا ٌدَرُت نأ برعلل لب رضمل هللا دارأو ةرهاقلا

 , ةواشغب ةراع ّرَصَب ةديقعلا تباصأ امناكو . دبألا ىلإ ىمطافلا لقعملا اذه ىلع ءاضقلاب

 اذه :ىقاعو هرمعلا ةزسو قاتلا كييطاقلا ننس كل تن تس نقوب ناو ورا
 نأو ةاجنلا باب نييمطافلا ةغألا نأ غاز نيدلا حالص هجو ىف هديب اًحولم لالضلاو غلا

 ] : لوقي « نيدلا لصأ مهبح
 "لفي مل هللا رون صلاخ رون نم 2 مهرونف ارون اوقلخ ةعأ

 ٍلَجألا ةّدم ىف ىل هللا رَّأ ام 2 ادبأ مه ىَّبُح نع تزال هللاو
 ىأ هبوشت ال « هللا رون نم ضيف وهو « فافش رون « صلاخ رون نويمطافلا ةمئألاف

 هددري لظي نأ ةراعل 5 مهؤارعش هددري ناك ةمئنألا روصت ىف حضاو ولغ وهو « ةدام

 نم ةريخألا سافنألا ىتح مهبح ىلع لظيس هنأ نلعيل هنإ لب ' مهتلود لاوز دعب ىّتح

 ناوعأ نم ةينامت عم كرتشي نأ هسفن هل لري ذإ دوعتس مهلود نأ نظي ناك هنأكو . هتايح

 مهنم نيبلاط نييبيلصلا جنرفلا اوبتاكو نيدلا حالص دض ةريبك ةرماؤم ق « نييمطافلا

 ناضمر رهش ىلاث تبسلا موي ىف اومدعأو « مهب طيحأف ٠ مهترماؤمو مهتين تفرعو « اددم
 ةلودل داك نا دعب ةعجفملا ةياهنلا هذه ىبّتني نا ةراعل دبال ناكو . ةرهاقلاب ه5 ةنس

 ىلع - داعلا لوقي ايك- ردقلا ىَّطغ امنأكو « هديب ديكي نأ مهو هناسلب نيدلا حالص
 ْ ٠ 1 , ظ

 ى ديفملا رصتحم اهنمو « ىاكر شن نعلا رابخا اهنم « ةفلتخم تافنصم هل تعبط دقو . هرصب

 . ةيرصملا ءارزولا رابخأ ىف ةيرصعلا تكتلا اهنمو « ديبزو ءاعنص رابخأ

 ةيديزلا ةوعدلا ءارعش

 ' « الادتعا ةعيشلا لحن رثكأ تناك اهنأو ةيديزلا ةلحنلا نع لوألا لصفلا ىف انثدحت

 مرق لنا لش( . لاقع عمج : لقعلا )١(
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 ةنس ةفوكلاب نييومألا لع ناث ىذلا نيسحلا نب ويراد نإ ب فو

 لك نأ انب رمو ع هذعب 1 تراس عج نأ وع « هيلع ءاضقلاب هتروث تبتناو ١

 ذإ « نييديز اوناك ةرجهلل ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا ىف نييسابعلا ىلع اوراث نيذلا نييولعلا

 ةيليعامسالا ىتلحن كراشت ال ىهو « ةوعدلا ىف مامإلل حلاو: تسلا مهتلحن فرعتال

 ةيليعامسإلا دنع انب ترم ىّبلا لاعفلا لّمعلا ةركف رى لخلختت لوا: ىطابلا اغلا و ةيمامألاو

 لكلب دوجولا نأو نوكلا ريبدت هيلإ دنست ىبلاو ىبسحلا هءامسأو هللا تافص مامإلا ىطعت ىبلاو

 ْ نم لقتتنت ةمامإلا نأو مامإلا ىلع صنلا ةركفب ذخأت ال ىهو . هنم ضيف وه امنإ دوجوم

 نم هسفنل ىعادلا ءفكلا مامإلا نوكي نأ ىنكي لب « ةثارولا قيرط نع نبالا ىلإ بألا

 زوجتو « اداوج اعاجش اعرو ةعيرشلاب املاع الداع نوكي نأو ءارهزلا ةمطاف ةديسلا ءانبأ

 ركب ىبأ ةفالخ تحّحص كلذبو « لضفألا دوجو عم لوضفملا ةمامإ ةلحنلا هذه

 . ةيلاغلا ةعيشلاو ةيليعامسإلا عنصت اك امهيف َّحّْدَقلا زوجت ملو « ىلع دوجو عم رمعو
 ديز اهمامإ ناك ذإ اهثدابمو ةلزتعملا ةسردمب اقيثو اطابترا ةيديزلا ةلحن تطبتراو

 ىف نييديزلا تاروث تناك اذإو . نمزلا عم طابترالا اذه ىوقو « ءاطع نب لصاول ًاذيملت
 ام وحن ىلع برغملا ىف تحجمن اهناف ةرجهلل ىناثلا نرقلا ىف تقفخأ ناريإو قارعلاو زاجحلا

 دهع ىف سافب ىبسحلا هللا دبع نب سيردإ اهسسأ ىتلا ةسرادألا ةلود نع فورعم وه

 نم ىناثلا فصنلا ىف ناتسربط ىف كلذك تحجبنو . اماع نيعبرأو ةثام وحن تلظو « ديشرلا
 ةررتسأ 2غه»ذ1خ111111011 ةلود كانه تماقف « ةرجهلل ثلاثلا نرقلا

 ماو لعام الرو ارا درا ع نادال
 ىلإ ةكم اورداغي نأ مهترسأ نم مشاوملا مهرطضا ىتح مهيف تلظو « عضوملا اذه ريغ ىف

 ةلود ىف باذ ىّيح ةيديزلا ةلحنلل وعدي عرفلا اذه لظ كانهو . ىناملسلا فالحب ا

 قرا ىلإ ةرامإلا داعأو ةكم ىلإ داع ىنسحلا رفعج نوع نأ ايفان تقوي ةيبلوسرلا

 كيلا

 كانه اهسسأ ذإ « نيتفلاسلا نيتلودلا نم مدقأ ةيديز ةلود نملاب ةدعص ىف تماقو

 نأ ةلودلا هذه تعاطتساو 584 ةنس ىف مساقلا نب نيسحلا نب ىبحي قحلا ىلإ ىداحلا مامإلا

 نعلا ىوضنا ىرجهلا رشاعلا نرقلا ناك اذا ىّبح « ةريثك بقح ى ءاعنص ىلع ىلوتست

 ىه «زكارم ةثالثرصعلا اذهل ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةيديزلل تناك نذإو « اهئاول تحن هعيمج
 قمل اين ةرخاو بشور عستب ام ايدك ريخالا دكا كاكوأ ةةغيضو ىناملبسلا فالخمناو ةكم

 مالقأ مهنأل « هباحصأو رعشلاب زكارملا هذه نم زكرم لك ىف ةمئألاو ءارمألا ىنعو . اهعيمج
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 لواوارهشلاو نعتقلاب اوكعي نأ انعيبظ ناكف ءارجتك اوناك ةغألا نفريككو + ةلوندلل ةياعانلا
 اذه ريغ ىف ةفيرط اتايبأ هل اندشنأ دقو حوتفلا وبأ ريمألا ءارعشلا ةكم ةمئأ نم اناقلي نم
 قو هئارعشل اياطعلا لزجب ه١ ةنس قوتملا ةكم ريمأ ةتيلف نب ىسيع ناكو « عضوملا

 : © ةليوط ةحدم نم لوقي هيفو « ناملس ىبأ نب ملاس لصألا ىبونلا هدئاق مهتمدقم

 ءاضيبلا ةّجحلاو اوملعيف ودابع نيب شرعلا بر رون وه
 اخ تن نادقألا فاضت“ اها وأ ةنظان. رمي *هلل
 ءادعألا هسأب ةوُطَسب ىَدْرُت 2 ٌرخآو لاول موي هاموي
 ءارعشلا تلاق اع كانغأ املا بر نم كيلع ءانثلا نإ

 ناطلسلا دنع هؤرقن ام هدنع أرقن اننأكو « ىديزلا مامإلا اذهل هحيدم ىف ولغي وهو

 « هللا رون سفن وه صلاخ رون همامإف « ىمطافلا ةفيلخلا رمآلا حيدم ىف ولغلا نم باطخلا

 هيلع هللا ءانث امأ « ءاشي فيكو ءاشي امب رادقألا ىرحتو « هتيعر ىلع مئاقلا ةجحلا وهو

 . اربهطت مهرهطو سجرلا مهنع بهذأ هنأو ميركلا نآرقلا ىف تيبلا لهأ ىلع هءانث هب ديريف

 : ('هلوق نمو « ارعاش ناكو 590١ ةنس ىفوتملا ةداتق نب ىلع نب نسحلا ةكم ةمئنأ نمو
 6 ل ول هه ع

 لمعلا اذه ريت ىلع حابصلا ىلجت نيح ُتنَذَأ

 7 : ناذألا ىف نوداني ىناملسلا فالخملاو نملا ىفو ةكمب ةريزجلا ىف ةيديزلا ناكو

 ضعبب دهشتسن نأ كيو « ةكم ءارمأ حئادمب نيلا دقعلا باتك ئلتميو . « لمعلا ريخ ىلع

 وفا ةكم أ ةييُخ ف ىديلا دمع نب ع نيد قوم لوق كلذ نف ؛ ألا

 : "9 ةرجهلل 7٠١ ةنس

 ىّتنقا امب هلئاس نع ُنَضَي الو َدْعَولا فلْخُي ال ةفيلخ
 نالوا يمر دي د هللا لا اق قا فا ع رح مامإ

 اًنمآأ .قنح ”قئالنا  .نمأو- نقب نم. للاعت هللا ىف ةفاخا 7 تن 2

 اندو ىَّلدت نيسوق باق ْنِم ١ ْنَمو هللا هب ىَرْسُأ نم نباوه

  ىغبلا عفرو لدعلاو ىوقتلاو مركلاب ىديز مامإل حيدم وه لب « ولغ هحيدم ىف سيلو
 امو تاومسلا ىلإ هجارعمو لوسرلاب 00 ملا زيخخالا :ثينبلا ىف ريقي قآل ريشنو ملظلاو

 حيدم قف ىديدنحللو . ( ىتذأ وأ نيسوق باق ناكف ىّلدتف اند مث ) : مجنلا ةروس ىف ءاج

 )١( نيقلا دقعلا (") 0.5/8 (ماشلا مسق) ةديرخلا 748/4 .
 نيقلا دقعلا (؟) 7١7/84 .
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 10 رولا 7/45 هس وتلا كوب نما ةقفر هبا

 رخفمو سومشلا قتشمك بسن

 هعورف لثم سيلف عورفلا امأ

 ىذلاو ةماغلاب لّلظملا َنباب
 انثلا“ لون كفو: نخدم نع اذان

 هلوط نع ٌرصاق بكاوكلا عاب
 هلوصأ لثم سيلف لوصألا اذكو
 هليضفت ىف نارقلا لن دق

 هليزنت ىف نمحرلا نم مكيف

 0و وع ياو ياعم تخيم :تسحو

 لوق كلذ نم « ىرجمهلا رشاعلا نرقلا ىف ءارمألا ءالؤهل ءارعشلا حن
 عاش سات

 نم ةكمريمأ ىمت افأ نب نسح ف م ا ةس قول نيدلا يجو نب نمحرلا دب

 ةيرك موي لاج ام اذإ "كلم
 هنأ الإ رحَبلا هادت كلم
 1 لان دق هللا اذملا هيفا 1

 شمهدو اهو ال راك فرش قايلسا ثالخلا هرم نم نورك

 ايو نايك فلا :انيلعب فاظعا ةيالا ةنفتا هجم 00 ترانا ووو ف

 ىمياه جوتم  ىولع
 هزلا ةرحلاو رضا ل أب

 اخلا هصيصختب مهّصخ 0

 م ىذلا ةادغ سداس محلام

 لوح 1 هلاون 000

 (© لوتبلا ناّصحلاو رهطلا ّىه ار
 00رع ل 0-0 وو

 ليلجلا فيطللا وهو ىبر قل

 ليربج هءاسك مييلع دل
 هيلع ىلأ هني لوسرلا نأ نم ةعيشلا هركذت ام ىلإ عبارلاو ثلاثلا نيتيبلا ىف ريشي وهو

 هلوق ىلإ ءاميإ تيبلا لهأ نحن : لاقو ءاسك نيسحلاو نسحلاو ءارهزلا ةمطافو ىلع ىلعو

 فورعمو . (اريهطت مكر هطيو تيبلا لهأ سجّرلا مكنع ٍبهَدُيل هللا ديري امنإ) : ىلاعت

 14١4. /:4 نيقلا دقعلا(١)

 . /4 ص رصعلا ةفالس ١«"(

 . اهدعب امو ؟1: /8 (ماشلا مسق) ةديرخلا (؟)
 . ةرهاطلا ةفيفعلا : لوتبلا ناصحلا (4)
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 تاعاطقا ىلع لمتشا هنارق ةيلوسرلا ةلودلا 50 اءرج حبصأ ىلاملسلا فالهملا نأ :

 نومدقيو . ءارعشلا نولصي'اوناكو « نييناملسلل ةريثك
 نبا دنع دجن ام وحن ىلع , مهحنادم مه

لو « ايبص بحاص ىلع نب مساق ريمألل هعيدم ىف لمّيبح
 لثشم نم ةريثك حئادم هيف ه

 اين

 - بيصن هادي توح ايف مور حمللو نيلئاسلل ىنسح

 تلح 1 تابوا دعم رب ايش هلا 0: اع

 بوعشو لئابق مهنمو ّن 2 وُيمساقلا كحمر ّلظ ىف رع

 00 ئويتألا عفتني مل ىلاوعلا ئ :ط ىف هالول ةانقلا نائسو

 ؛ هيف ةرئادلا ةطقن ةدعص تناكو « مهزكارم مهأ ةريزجلا ى ةيديزلل ثلاثلا زكرملاو

 ذنم اهعيمج نعلا توضنا ىتح « عستي اهنأش لظو ةتباث اهيف تلظو « ةلحنلا تثعبنا اهنف

 نب ىبحي - انفلسأ امك - ةيديزلا ةمامإلا هذه سسؤمو . اهتيار تحت ىرجحلا رشاعلا نرقلا

 نبأ هيف لوقيو ( ريسفتلاو ةديقعلاو هقفلا ىف ةفلتخم تافنصم هلو . مساقلا نب نيسحلا

 9و رار رك اسس را يادار قتلا نا كارما يح

 ظ : 0 را كفو ار ا ال

 ها س# 0 َ 71 5 3 و 00 1 م

 نطولاو لهألاو ناوحنالا نع تبغو  َةَّضْوَع ةيدازسلا ىسفن ع

 نرقلا ىف ىسحلا ىمليدلا هل مدقي ىتح « هدعب نم َةدْعَص ىلع هؤانبأ ىلاوتيو

 ىلا ا « كانه "0 6 00 ا 6 0 ا

 ا ولا و
 ا ديعتس بانو

 . '؟”اهعلطم ةديصق هيلإ هبتكامبو , ءاجهلاورخفلا ءارعش نيب هتمجرت انب ترم ىذلا ىريمح ا

 ايكاب تنك نإ مويلا ىبونذ ىكبأو ايل ادبام ىبرْبَع قْطُأ ىنيعد
 ديعس نب ناوشن اهؤرقي دكي ملو ؛ مهريصمو مهرثامو كولملا نع ثدحتتي اهيف درطتساو

 : اهعلطم ةلثامم ةيظعو ةديصقب هيلع در ىّتح

 اناتعوب اهلهأ قع تدع اموسل .  'انارخ كنار ادب ارارقب تركت

 . 517/8 ىشعألا حبص (") . "90 ص لميته نبا ناويد )١(

 0 نييلاتلا نيتيبلاو تيبلا اذه ىف رظنا(4) نانسلا ىلي ىذلا فصنلا ىهو ةيلاع عمج : ىلاوعلا (؟)

 ١١0. ص . ةانقلا نم نيبعكلا نيب اه بوبنألا . ةانقلا نم
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 هبتك امجو « ةيلاخلا نورقلاو ةيضاملا كولملا نم اهيف ركذ امل ةفيرط ةيحيرات ةديصق ىهو
 ظ *:تانيأ .ق :هلوق لكوتلا ىلإ

 انيَسلاو َنيّدلا ىِيْحَت بكاوملا فو اهُدَقْعَت تاياّرلل حلصت تنأو
 ىفامأ . ةزمح نب هللا دبع هللاب روصنملا نعلا ىف بويأ ىنب ةلود اورصاع نيذلا ةمئألا نمو

 ىنكملا نيسحلا نب دمحأ ىدهملا مامإلا مهورصاع نيذلا ةمئألا رهشأف نييلوسرلا دهع
 ةكرعم ى هلتقع تبّثنا « ىلوسرلا رفظملا عم ةريثك بورح هلو ( 555-505 ) ريط يباب

 نبا مهتمدقم قو « ءارعشلا نم 0  اداوج نيسحلا نب ديحا تاكو تابصحلا

 افرط هتمجرت قف انضرع دقو « اسرف نيسمخ هدئاصق ىدحإ ىلع هزاجأ هنا لاقيو 2 لمّيته

 ىلع لكوتملا مامإلا رهاط لآ ةرسأ دهع ىف ةيديزلا ةمئألا رهشأ نمو « هيف ةعئارلا هحنادم نم
 مجرتنسو « نارهب ىبحي نب ىسوم حودمم وهو .(ه9415-976) نيدلا فرش هللا
 هللاب ديؤملا مهرهشاف ( ه٠ .عه - و4ه) لوألا ىناعلا لالتحالا دهع ىف مهتمئنأ امأ قل

 اورطضا ىّيح ةفينع ةمواقم نيينامعلا مواق ىذلا وهو ( ٠-٠١55 4) مساقلا نب دمحم ظ
 هعئاقو ابق رك ذي ةديصق' ةيدلا سمك نب: لع نب دم هرغاشلو 8: دالبلا نعاءالخلا ىلإ
 : ")اهعلطم « هتاراصتناو مهعم

 الوط اوداز كالغ فيس لوطبو 2 الومأملا كب ارْهّزلا ونب تغلب
 ندع ىلع ىلوتسا دقو ( هه 1١84-٠١80 ) ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا هفلخو

 ىدتهملا حلاص نب ميهاربإ لوقي هيفو « ةينعلا رايدلا عيمج هلتقاؤو نانطو رم ربفحو
 : (9 ةليوط هيف نم

 مايِقف هلْ 3 28 . ةةثارق ام رنا. يطع نأ
 9 ماجيس هبحازت نم دلا بحسو 0 هاج قف ىنامألا ضاير

 مار داكت اال لدع ةريسو ةريرسب 2 ىطصملا رد
 ماوت 2نهرد 5 ىذاوأ  هرْدَص ىط ىف ىملعلا رد لفل (؛) * و ساو وت 2

 رعشب نيمخض نيدلحم ىف وهو « فلألا دعب نعلا ءالبنل فرعلا رشن » باتك جوميو
 دمحم نب ميهاربإ نيدلا مراصل اتيب 56٠ وحن ىف ةيحيرات ةديصق ترهشاو . ريثك ىديز
 نييولعلا ةمئأل ابيف نضر « ةماسبلا ىمستو 41١5 ةنس ءاعنصب قوتملا ىنعلا ىنسحلا ريزولا

 فاضت تذخأ ةنمزألا رم عمو « هنمز ىتح برغملاو نملاو قارعلاو زاجحلاب خيراتلا رم ىلع

 . بايصنالاو ةريثك ةلئاس : ماجس () . ١58 ص قالو

 . جودزم : ماؤت . جاوما : ىذاوأ (؟) . 4978 ص رصعلا ةفالس (؟)



 ل

 ءارعش نم ة هدا ا ل نعي ىف نيلاتلا ةمئآلا ىلإ يشن " ةريثك لوبذ اه

 . ىناعنصلا ىسْنَعلا دمحم نب ىلعو ناره ىبجحي نبا

 "اولا ضسوي نب ىبحي
 هيركلا نآرقلا ظفح نأ ثبلي مو ةرجهلل 7١ ةنس دلو « ةايحو أشنمو ادلوم ىكم 2

 . هدنع ام لك ذخأو ىوحنلا سابعلا ىبأ ةيبرعلا خيش همع نبا سورد ىلإ فلتخاو

 : لئاسرلاو رعشلاب ىنعو . ةفلتخم تازاجإ ثيدحلا ىف لانو « ثّدحم ريغ ىلإ عمتساو

 نب نالَجَع اهمع نباو دمحمو كرابم هينباو ةفيطع : هنمز ىف ةكم ءارمأل ءاشنالا بتكف

 حدم رئاس ريثك رعش هل » : هومجرتم لوقيو « ةبصخ ةيرعشلا هتكلم تناكو . ةَثَمَر
 ةكمب نار عيفانكوم نم كرت هلق و ...ال117 ةفع قرتوت نو ةانعألا' قي ةعاوحسم اعمر

 ضعب ىف لوقي 747 ةنس قوتملا ةفيطع ىفو لا يو
 : هل هحئادم

 درفلا مّلعلاو باسنألا ٌرِهاَطلا وه ةياغ لك ىلإ ومْسَت ةّمه هل
 دي هل رطب .ىعرالا فولط قنا هلق كاك لت تالا" ”كلللا ىف

 "7 دْلصلا رجَحلا قرأ دق هبْيَس نف ١ ًالضفت َليمجلا ىلوُملا معنملا

 هللا ْنَسْلألا هلالجإ نم ُسَرْحَتو ةباهم كوللا لك هل رح
 ىرحت ريداقملا نأو هللا نيد فيس هنأب هفصي امئادو « ةفيطع حيدم ىف غلابي هنأ حضاوو

 هءارو ام رخف وهو « ِمُدَو لوسرلا نم هبسنب ديشيو « لدعلاو مركلاب هتعنيو « ءاشي امب
 : لوقي هيفو « ةلكاشلا سفنب 78١ ةنس ىقفوتملا اكرابم هنبا حدميو ءرخف

 ةلاثمآأ ىَنَب ام قوف ىَنَب دق 2 مارك دودج نع ٌرخفلا ثرو
 هلالج كولملا مفّرأ ْكِلَم ديعب نم هدافتسا ام فرش

 ةلالسلا كلت [ لآ ] ريخ نم وه ديخأ ني ان

 هلاصو ىوهت دالبلا عيمجو لاما كرم سمشلاك وهو
 عع د : 0 ند

 اه

 ىف نالجع هيخأ نباو ١44 /7 ىف دمحم هنباو 9 ١17 / * ةرايزل فورعلا رشن اهويذو ةملّسبلا ىف رظنا )١(

 ظ .5 . اهدعب امو

 . بلصلا : دلصلا .ءاطعلا : بيسلا (") 2481 /1/ نيفلا دقعلا هراعشأو ىبحي ةمجرت ىف عجار (؟)

 .ةاودعلا ةديدش : دللا (4) ىف كرابم هنباو ٠١5/5 ىف ةفيطع ةمجرت كلذكو
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 ءاوتسالا ةديدش ىهو « ناذآلا ىلع عقولا ةفيفخ تاباكلاف « ةغللا ل حضاوو

 دلي الاعج# انيدب الادب سرنا لام عدازإ نامآلا سفير 8 انفي اهضني داي عيلاقلاو

 8 ةكسراام ةدلو ةفلعع دب كينغ ل ةدكسقا عم هلو. تولقلا وكنا ةالاوةفشلالا

 : ةرجهلل

 ُدَحْو ةحاّسلاب ىدايألا ٌميرك 2 ىَرَولا ىلع ميظع لضف هل مامإ

 ُدَلَحُي سيل لاملا . نأ ملعيو ًامزكت هادي ىوحَت اب دوحي
 دو ها ا هتافص َلثم نوءارلا ري مل ىّتف

 دَصقيو هاطع ىجري نم مركأو ةعفرو ًاردقو ًاهاَج ىَرَوْلا لجأ
 « ةقيقد تامءالم ايقيسوم اهنس مالي ذا « هتالك ف ماجسنالا عيشي وحنلا اذه ىلعو

 بولسأالا ىلإ دمع ءاوس « سرحلا ىف ءافص دحجت امتاو « افارحنا الو اروصق اهيفدجت ال ثيحن

 . ةفلاسلا تايبألا ىف امك قيقرلا بولسألا ىلإ دمع وأ تايبألا هذه ىف امك لزحلا نيصرلا
 : ةرجهلل ا/الا/ ةنس قوتملا ةثيمر نب نالجع حيدم ىف هلوق نمو

 ةليربج هَدَج مدخي ناك ذإ ىبسع امو هيف حدملا لوقي اذام

 لح ءاسلا قفأ ىف رداع مود نم مهلكف كوللا اذن
 هليرن نامزلا نم فاخي ال نم  اَهَّضلاو رعاشملو ةكم ناطلس

 ريس

 ةلوُصنو ةحامر هنع كيت هلال ميظعلا ّمْجَّنلا لواح ول
 ةلوقو نع راف اهعيمج بول 0 همم -

 هئابآ نم نيينسحلا ةكم ءارمأ نود ناك ذإ ديعبلاو بيرقلل اقح ابوبحم نالجع ناكو
 ١ بهذملا ىعفاش ناك هنإ لاقتو اةحيغلا لع .ىهرضتيو اةنسللا' لأ بجي .ةيراقأو
 : لوقي: ذإ 3 لزغب اهحتتفا دقو 2 ةعبدب هيف وُشْنَلا ةديصقو

 1 ناو همحرت تك هلو 0 مارغلا هلول

 0 بنطاق, لافي قع لف هركدا تنكنإ

 - كليب تاما مل مح ىلا لهأ ىلا لع مولا
 قير طوب ركل || ىف ةديج هل حئادم وشنلل هتمجرت ىف خيم نتعلا «تحاض كغناو

 دج .ةلأوب مازغلا نع هيف ديمي +. عينج زعبي اهلبتنا' فيدل نيمأ ىيضللا روضات

 « لالتلاو ةيدوألا نم ال ىنحنملاب اهحاوص عم تلزن ذإ « دجو ههيشي ال ادجو هتبوبحمب

 : قيقرلا هلزغ نمو « هعلضأ نم نكلو



 هبيِصُت ماقسلاب َكِظْحَل ماهسو  ُهّبِلَط كاوه نمل رفا نبأ
 ةيبيحل ٠ هان قل هاتيختراو هب امل قر ا الو كا

 هبت تنأو هّتكاس نوكتأ 2 هّتقرع كنم بلقلا ىف ام ٌميمجو
 " : ِ مي وو 28 ص مه

 هبيفر فرو . ىثاولا هل انرو هيرجه نيح هيلع لوذعلا نح

 ها

 م ءى و يف ٍِء سا © رى

 هبيحنو ىىضقنت اال هنوجشف هزاددعاا هبل عنب خف حيو اي

 ىتح « نانحلاو ةفهللاو قوشلا هيف قرقرتي لزغ « مايهو ةعولو دجو هلك لزغ وهو

 « هنوجشو هبحب عاتلي وهو . هل ىسأي مهلكف . بيقرلا ىبث "ولاا لوذكلا بحملا ىلع نحيل

 امالا كلذ ىف لمتحيو .. طق ةاتف بحب مل مل اك هتبحاص بحي ذإ « بيحنلا نع فكي الو

 هلق لثم نم + عئار بين اهلبسي ٠ ةبيذب ةوثك ةيربن حئادم هلو .الاق
 سرس جا

 _ و6 أ ا 0 ن هك

 ىّملاب مهاقل موس رفا كامل بيحملاو ىوللا جرعنمب جرع
 «انتي: هلعابتلا طش :نإوي اذبأ .نقفت ال  مهاوهو مهاوهأ

 انهلاو ةّرسملاو دافعا ّىلف كي ةروزب ترفظ نلف

 انّسلا»و نساحملا لك هَل ارق 2 مكّيح ىف ىل نإ َةّْيَط َلهأ ا
 هذلا رك نيرو قا هني رد .  كقرخا نيالا نيت ..ةراؤلا

 انّملاو دماخماو رخافملا هلو  العلاو َرثاْلو لئاضفلا هلو

 رعاشلا ةردق 0 حوضوب نلديتام ةقاشرو ة ةفحخو ةقر بوذي ىوبنلا عيدنا علو

 ظافلألا ءافطصاو ىفاوقلا رايتخا نسحت ثيحب سلا ةفاهر نم كقاك هْيذأ ناو: ةيقيسوملا

 . اديعب اناسحأ

 ١7( نارهب ىبحي نب ىسوم
 ةحضاو تامؤلعم انيديأ َنْيِب سيلو ( . ه458 - 9417 نيدلا فرش مامإلا رعاش

 هوصناق لسرأ نيح انيعم نييرصملا ىلإ هدي ّدَم نيدلا فرش ناكو . هتافوو هدلوم نمز نع
 نيبلاغتزبلا: ناودغ زل رمحألا نعيلا قوت ىلإ 891 :ةنئي ىف" ةنك ارخلا خم :ةفئاط رووفلا

 اهنيعي نأ رهاط ىنب ةرسأ رخآ رماع ناطلسلا نم تبلطو « نارّمَك ةريزج ىف تلزنو
 نم ائيش اهيلإ لسرأ دق نيدلا فرش ناكو « ةريملا اهنع عنمو اهنوع ضفر هنكلو « مهدض

 مامإلا حيدم ىف همظن ناويد رعاشللو . 94 ص (ةيفلسلا باتك هراعشاو نارهب ىبحي نب ىسوم ةمجرت ىف رظنا )١(

 ( 1817/- ١84 ص مءاغ هدبع دمحم ىناعنصلا ءانغلا رعش

 ةعبطملا عبط ) عساولا دبعل نعلا خ خيراتو 8 - 73٠١

 . نيدلا فرش
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 ىلعو هيلع ايضقو « هبرح ىلع هعم اهدئاق نواعتف « رماع ناطلسلا نم اكشو « نؤملاو نوعلا

 هتعاط ىف اهعيمج دالبلا تلخدو « ءاعنص نيدلا فرش لخدو . 987 ةنس هترسأ مكح

 هأته ذإ نارهب ىيحي نب ىسوم.مهتمدقم ىفو « نيبملا رصنلا اذبب هتتبت نم ءارعشلا ترثكأو

 : لوقب اهيف « ةعئار ةديصقب

 ذوُدجلا ميرك هْجَوْلا ُكلَرابم 2وضرأ ىف نمحرلا ةفيلخ
 دودُجلا هتدعاس قَح ٌمامِإ قنطّصُملا ىنب نم ميرك رب
 ٌدودّصلاَبيقعَلْصَولاَنسحأام تلبقأ ذإ مايألا هل ْتلاق

 ارسل نوصتلا مي ارطعما» 1110 نوح نقلا. تخا
 ذوجّتلاو هب ٌروَعلا ًالتماف ءهمايأب 2لدعلا ٌرشبتساو
 ةورلا :تاسحتسما ف لفرت احح خه ءانض ةصيفاو

 تيبلا ىف امك ءابالا اهب ديري ال وهو دودجلا ةملكب ىفاثلا ثيبلا ىف رعاشلا ىرو دقو '

 نم نيدلا فرش بسن ركذي وهو . ظوظحلا اهب ديري امنإو --ردابتب دق اكو - لوألا

 هحدمب نأ ثبلي الو . ءارهزلا ةمطاف ةديسلا نب نسحلا ةلالس نم وه ذإ « هُوَ لوسرلا
 ةايح حلصت ال ىذلا لدعلل ناكم لك ىف هلالحإو بعشلا لهاوك نع ملظلا ءابعأ عفرب

 اهتنيز تذختا فيكو ءاعنصل نيدلا فرش حتف ىلإ ريخألا تيبلا ىف ريشيو « هنودب مألا

 ٠ - + انهنم ةديصقلا قا لستنيو. «احزقوي هب اجاقبا
 دود فاددتلا» تحت تقرب دل ”كيكو .قينلا تركت
 هااس لع تا 2 سو لل وو 2 هه سا جرت يات ا

 ها. سهع رماة و وكل 2
 ولا عيه نم ىروا كدنز لحاس هلام رك كعمل

 0 م ربا وع َس

 خيراتلا اذه ذنمو . دودحلاو فويسلا ىأ دادحلا نيب حضاو سانج لوألا تيبلا ىفو

 ةيروتلا نم نورثكي اضيأ اوضم دقو « نيينعلا رعش ىف سانجلا رثكي بقحب هلبق ابر لب

 ىفو . ةعيرشلاب ملعلاو ةعاجشلاو مركلاب نيدلا فرش حدمب رعاشلاو . نييرصملل ةاكاحم
 ىف انب رم اك ةيديزلا ةمامالا ىف ةيساسأ ئدابم هذه لكو . لدعلاب هحدم ةفلاسلا تايبألا

 ىسوملو . هل ءاعدلاب اهل اتاخ هحيدم ىف اغلابم ةديصقلا ىف ىضمو . مالكلا اذه ردص

 : لوقي اهيفو ءرطفلا دايعا دحاب نيدلا فرش ابهيف ُئنبي ةعيدب ةيئاب ةديصق

 هر اَلَع افّرش ىّتَتباو اعيفر ادجم نيدلاو ىدحلا فرش ىوَح

 . هران تجرخ اذإ دئزلا ىرو نم : ىروأ(١)
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 ايِصَع  أارابج هقلخي ملو  اًيِفَص ارب انُهلا هارب
 سا غو يل و وَ 6 ١ ١

 انس اقلخ دج نع ىكح  ىبح هيف ةّوبنلا ريس ىرَس
 ايلو م انراو حبصأو ًاعيمج اوضم نيذلا ملع ىوح

 م © سو - 3 ٠ 9 ضع ضل

 هقلاخ مكح ىتوو  الهك مكحلاب ئىدتؤاو»- رزات

 فتكي ا - 0 ةروش لصاوف نم 0 تايبألا اوق كيوي

 0 ل 2 ىبحي

 ى تءاج ىتلا ةوبنلا ثاريم ةركف ىلإ ثلاثلا تيبلا ىف رعاشلا ريشيو . (ايِصَع اراّبج

 ثريو ىنثري اّيلَو كنَدَل نم ىل ْبّهَف ) : امالغ هببي نأ هبر وعدي ذإ ايركز ناسل ىلع ةروسلا

 كلسي نأ ثباي الو . عبارلا تيبلا ىف ةركفلا لمكيو . (اًيخَر بر هلعجاو بوقعي لآ نم
 . (ًابَِص مكحلا هانيتآو ةوقب باتكلا من ىبحي اي) : ةميركلا ةيآلا ةيابن ةريخألا تيبلا ىف
 : ًالئاق ةديصقلا ىف ىضميو . حضاو ولغ وهو

 ه لا“ د ساه 00 َ- 4 ١

 ايدن -اوركذ اذإ - مهنسحاو شيرق نم مراك الا نباي لقو

 ايثج  هتباهم نم تّرخو ْتَلذو هل كولمل ٍٍسَنَو نمو
 ريس

 هت

 يح انب تابئانلا ىف نكف .ىلايللا بول ىَقُت كلضف
 ريخ نيقيرفلا ْىأ) : ةروسلا ىف ىلاعت هلوق نم دمتسم لوألا تيبلا ىف ىناثلا رطشلاو

 ةدراولا ( اًيثج ) ةلصافلاب ءىضتسي ىناثلا تبلاو . ةعابججو اسلحم ىأ ( اًيدن نسحأو ًاماقم

 تيبلا ةيفاقو . الالجإو هل ةبيه كارحلا عيطتست الو اهبكر ىلع كولملا ٌرْخَت ىأ ةروسلا ىف

 ىأ (اًيفح ىل ناك هنإ بر كل ٌرِقْغَجسْأس) : هيبأل ةروسلا ىف ميهاربإ لوق نم ةذوخأم ثلاثلا

 .. هللا لوسر ىلع ةذاصلاو نيدلا رع ءاغدلاب ةديصقلا رعاشلا ميو ىلاعري ًافوغو

 ظ ظ لوم : هلي

 ينَع وأ احبس كْيألا ماَح َتَّنْعَت ام كبَر مالس كيلع 1
 هر

 ايسشاه اّيِبَل هرّيَخَت نم ىلع انقلاخ هللا َّىلصو
 يِصَملا َدمألا ْعلبُت ةالص  اياربلا ىف عّقشلا دمحم

 ءرصعلا اذه نم ةريخألا نورقلا ىف ةصاخو رولا ءارعش ندع ةعاشلا :هلش راكتو

 هذهلو . ةمايقلا موي هتمأل هللا لوسر ةعافش ىلا ةراشإلا رعاشلا عنص |ىك اهنونمضي ام اريثكو

 : ىلوألا ةديصقلا ةمدقم قف 0 نمو « ناتعيدب ا ناتمدقم اهتقباسو ةديصقلا

 ذوقولا تاذ راّثلاب ةقوفخ 0 هد ُْف ىبلقمل
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 دودخلا ةرزرب مك هظحل قمن  اهلمع 'الاط فويص هل

 ُدوُدَولا ميحرلا وهو مقلخل ةنتف هرّوص نم تناحبس
 دوقعلاو هرْعُث ىواست ال ِودَقِع نم رْغَتلا نيأ رذأ م

 ذودقلا ُنيلو ٍِبْلَقلا ةواسق  احرْبَي مل ناَدِض اهّملا ىفو

 ىف دورولاف « ةفارطلا لك ةفيرط اهلعحي ىذلا ةأجافملا رصنعبو روصلاب ظتكت تايبألاو

 دورول ديو الإ اهظحل امو « ةيماحلا رانلا انناك ةديَدغ ةرمح ةفوفحم ةنج هتبحاص 1

 نيأ ىردي الف « ةأجافملا رصنعو ريوصتلا ىلإ دوعيو . ةنتف اهيكاحت ال ةنتفل اهنإو « دودخلا
 اهلا ىف ام فاكتب .رخألا هيلع ظلما دقق اقلكلو ةكرقنلا  قيأو اناهنأ *ركلر اهزقن
 هتبوبحم نيبو هنيب اراوح اهلعجف ةيناثلا ةديصقلا ةمدقم امأ . هتماقو هّدق نيلو هبلق ةواسق

 : تانآلا هذه هنم فتطقن

 اش كلحلا» نان. نمي دققنا .لاحن. ريخخ دوفو> هل“ لق
 دل ةفتيح دف ةلحلا ناقه + .ناقع قف يجعل .هنقور لاق

 22 9 ِء 0 9 ه ع 2 رم 1 .. م

 ايتلقمب هأرت اما ٠ لاّمتف ىحضا رع لباب ححسف ٠ تلمف

 يجوب هارت امأ 2 لاقف 2 ىل لق ؟ نوكي نيأ دولا : تلقف
 د د اف ل قانا يوك نادل 1 نرحل تلق

 اهمسبم نم لطي هنأ هل ركذتف « قربلا نع الئاس هتبحاص عم هراوح ىف رمتسيو
 دقو نتافلا اهديجو ىهابلا اهدحخن هل ىدبتف ايرثلاو لازغلا ديجو ةآرملا نع اأسيو ءىضولا
 قحلا ىفو « هعيمج راوحلا انلقنل ةلاطالا فوخ الولو . ةقينأ رهاوج دقع هلوح نم رادتسا

 همغنو غئاسلا بذعلا هظفلو هتليخأو هريواصتب اباجعإ سفنلا ًالمي اب لفحي هرعش نأ
 نيتاهب اونغتي نأ ىلإ هرصع ذنم نعلا ىف نينغملا عفد ام كلذ لعلو « ىّفصملا قيسومل

 . نيتعيدبلا نيتيلزغلا [هيتمدق ةصاخو « نيتديصقلا

 07“ سنعلا دمحم نب ىلع

 راهظتساو نارقلا ظفحم أدبو « لضفو ملع تيب ىف ءاعنص ةنيدمب أشن 2. ىلاعنص ىئمي

 كلذ لك نم دوزت اذإ ىّتح . قطنملا ءاملعو ءاهقفلاو ةاحنلا سلاح ىلإ فلتخا مث راعشألا

 ىومحلا ىبطصمو ريزولا ىلع نب هللا دبع ديسلاو نيسحلا علاطلا ردبلا ةراغاو ىسنعلا ةمجرت ىف رظنا(١)

 . نيسحلا نب حالصو ىبرجلا هللا دبع نب دمحأو 2014١ /57 ةرايزل فرعلا رشن باتكو 408 / ١ ىناكوشلل
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 دمحأ نب'دمحم ىديزلا مامإلا دهعل لفسألا نعلا نم نيدعلا دالبب ءاضقلا دل 0-8

 مامالا هيلإ دهع ىتح بصنملا اذه ىلوتي لازامو (ه1١١-9١78ا/) نسحلا نب

 قو هدالب ىف ء ءاضقلاب (ه ١١ مو )١١178 نيسحلا نب مساقلا لكوتملا ىلاتلا ا

 نيرئاثلا ضعب عم هدض ىعسي هنأ مماقلا ىلإ ىشو 115 ةنس ىفو . ديبز ىلرغ باصو

 وعدتو هملظ روصت ةديصق ىهو «رئاصبلا لهأ هللا دابع اعامس» : ةديصقلا بح ان ةئأو

 هيلا لسري وحلا ءاقاو رسل بهايغ ىف هب ىلأو مساقلا هيلع ضبقف . هيلع ةروثلل

 : هلوق لثمبي افطعتسم دئاصق

 افهك هِقلخ ىف كاقبأ ىذلا قم افْطَع يفئاخ ىلع ًافْطَع ىَرَولا مامإ

 ل اع هكللرخ قفا" يللا هر هنو بْنَ طْقا علام لا. نق

 افْعَض اطَقلا ريطك ٍلافطأل ىنيهف َةيانج تينج م ىدملا مام

 . ءاعنص دالب نم ةميحلاب اكاح هنيعو « هتيرح هيلإ َدرف « هتءارب نم مساقلا ققحتو

 فرعلا رشن باتك ظتكيو . م11 18 ةنس دورا ءاذنا عل نأ ىلإ اهب لظو

 دئاصق هلو . مهمجارتو هتمجرت ىف ءابدألاو ءارمألا ضعب نيبو هلم ةلدابتم ةيناوخا راعشأب

ءانب لمكأ ام هنأ كلذ نم « نيسحلا نب مساقلا لكوتلا دهع ىف ثادحألاب لصتت ةفلخخ
 

 : اهيف لوقي ةينونب هحدم ١١4 ةنس ءاعنص ىف ةحبسلا باب هاا مرر

 (0)نادْمْع هينادب ال ماس كلملبو  هلهأب ومو ناتسلا نك لق "اما

 ربو 0-0-7

 نادرو راخفلا ىنعم هب ىبحيو د نيولا“ نمعي نم هرمعبو

 ىلع اودتعا نيح ١18 ةئس بحرأ لئابقب ءاعنص ىف مساقلا لكوتملا عاقيإ كلذ نمو

 ةيميم اهب ضراع ةيميم ىف ىسنعلا كلذ روصو . اعيرذ اكتف مهب كتفف « هناسرف ضعب

 دقو . ةقحاس ةعيزه مورلل هتميزهو ثدحلا ةمقاو اهيف فصو "لا ةلودلا فيس ىف ىننتملا

 : هلوق لثم نم « هظافلاو هروصو هيناعمو هيفاوق نم اريثك اهنم راعتسا

 مهاردلا سورعلا قوف ترين اك ىلا ىلع ووجولا رينان» ترن

 ملاس كنأ مالسإلاو كيجارو 2 ىدّنلاو دحملاو مالا ٍبْرَضل ًائينه

 مطالتمللا كلوح . ايانملا ومو  ًامساب نيسيمخلا نيب ام كّقوقو

 0ظر كرشلل مالسالا كنكلو 2 هريظنل - امزاه اكلم" "تيفو

 ( مئازعلا ىنأت مزعلا لهأ ردق ىلع » : ىبنتملا ةديصقب ةلصلا ةديدش تاسبألاو

 ل نيرخأتملا نعلا ء ءارعش ىف ظحالت ةرهاظ

 . نماب قيتع رصق : نادمغ (1)
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 .ةيفور ةديصل عاتنا و لوك ىبصلا ىرتوت . «رعخلا ضارخالا لك قل « بسحف 1

 ماجسنإلا ةلالس نم اوقلخ موق ةوتفللو ىريمس اي
 د تاسع اهم عيييشت ها زارطب

 مهاكاحو وتلا هذ نحب نتعب معان هام اعبطو . 508 ا ياللا

 نيعبرأ وحن اهيف ضرعتسا اتيب نيعبس وحن ىف ةيعيش ةيخيرات ةديصق هلو . هرعش ىف مهضراعو

 «رفكلا ةفآش تلصؤتساف «ربيخ ى نصحلا باب علتقا ىذلا بلاط ىلأ نب ىلعب ائداب امامإ

 نسحلا اهينبابو ءارهزلا ةمطافب ديشيو قدنخلا موي شيرق سراف دو نب ورمعل هلتق ركذيو

 : ادشنم ديز مهمامإب مث « نيدباعلا نيز ىلعبو ةنجلا لهأ ىتناحير نيسحلاو
 رهذلا ىنب ىشأ ناورم ىنب ميثل -ىّعط دقو ماسحلا لس نم ريخ ايو
 رهظلا ةّمِصاق نيدلا ىف اهلكلو 2 العلا قناع دق عذجلا هّنِم حبصأف

 هلتقمو ةفوكلا ىف كلملا دبع نب ماشه ىلع نيدباعلا نيز ىلع نب ديز ةروث ىلإر يشيوهو
 نيينسح لا تاروث رك ذيو . قداصلا أرقعج هنبأو رقابلا دمحم ةاحأ رك ذيو « هبلصو كانه

 ىبحي عوقو رك ذي اك « ةكم نم برقلاب فب هلتقمو زاجحلا ىف ىداحلا ىسابعلا ةفيلخلا ىلع
 ةيديزلا ركذيو . تام ىّتح نوجسلا بهايغ ىف هب هئاقلإو ديشرلا دي ىف ةيكرلا سفنلا ىجخأ

 | سسؤم ىسحلا مساقلا نب نيسح لا نب ىبحي قحلا ىلإ ىداحملا نع ثدحتي م. لماو ناتسربط ىف
 0 مهداحيأب اديشمو مهب اهونم هل نيلاتلا ةمتألا ضرعتسيو « نملا ىف ةيديزلا بهذم

 ةنس دالبلا نع مهّدرو نيينامعلا ىلع بلغت ىذلا مساقلا نب دمحم هللاب ديؤملا ىلإ لصي

 ْ : لوقي هيفو

 ورَمَع الو ديزي ال اد هللا ىلإ ًايعاد ماق ىذلا هللا ةَّجَح ايو

 رمألا أدبه قطصملاب ْترَشَب ا 2 ءمساب فتاوحلا ّسانل ترشَيو
 رمَجلا نم جيهولا جاه اك بّرضب ىّدهلا نمي نع كرتلا جولع الخف

 ضعب اهيلإ فيضي ذإ « هحيدم ىف ةيديزلا ئدابم دنع فقي ال ىسنعلا نأ ظحاليو
 هنأب قداصلا رفعجل افصو ةديصقلا لئاوأ ىف قاس دقو . مهمنأىف ةيلاغلا ةعيشلا تاداقتعا
 لبقتسملا ءابنأ نع اهمسالط فشكت تاباتك وهو «رفحلا ملع نم للا وارما تيكر

 « ليج ىلإ ليج نم هدعب ةمئألا اهلقانتو ايلع اهعدوأ لوسرلا نإ نولوقيو « هئادحأو
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 تاداقتعالا نم هيلإ رحب امو ملعلا ذمه هتفرعمب مهمامإ ىف نونمؤي ال ةيديزلاو

 ةيليعامسالا دحا هناكو « هل قداصلا رفعج ةفرعمب ديشي ىبسنعلا ىرن كلذ عمو « ةلطابلا

 نم نمزلا عم ةيديزلا بهذم لخد ام ىلع ليلد اذه ىف نوكي دقو . هب نونمؤي اوناك نيذلا

 هنأ اني رمو . هللا ةجح هنأب مساقلا نب دمحم هفصو كلذ نمو « مهتلحن اهفرعت ال تاداقتعا

 نم فتاوهلا نا معزيو . هدالب ىف بهذملل ىعادلا هنأ هب دارملا نأو ىليعامسإ حالطصا

 نع جرخي طرفم ولغ كلذ لكو « ىنطصملاب امبدق ترشب اك سانلا هب رشبت تناك نجلا
 غابسإو ةمنألا روصت ىف غلابي ال هنأو هلادتعاب فورعملا ىعيشلا ىديزلا بهذملا دودح

 هنجس ىف ةديصقلا هذه ىسعلا بتك امبرَو . ةيليعامسإلا لعفي اك « مهيلع ةينابرلا تافصلا
 . ةفرسملا تاغلابملا هذه ىلإ جرخف « هلالغأ هنع كفي ىّبح نيسحلا نب مساقلا ىلإ ابرقت

 ىذلا ريزولا ىلع نب هللا دبع نيبو هنيب نيتلدابتم نيتديصق ىلا ريشن ا عل لبقو

 .ساقلا ىلإ ىنسنعلا كلذ عفدو . . رصم مارهأ اهامسو ةيروتلا ةقاكوصق كانا عيمج ىف مزتلا

 هتديصفل ريزولا هللا دبع ةيمست نم حضاوو . هتديصق تانبأ ل هرودب ةيروتلا.

 اورادأ ايهذم ةيروتلا اوذختا نيذلا مه رصم ءارعش نأ حوضوب فرعي ناك هنأ رصم مارهأب

 . هتديصق ىبسعلا نمض دقو « ليوطلا نزو نم ناتديصقلاو . مهراعشأ نم اريثك هيلع

 ضعب اضيأو ( اهبحب ىنالتباو ىريغل اهاضق ) : لثم ليل نونحم ةديصق نم روطش ضعب
 اذه ناكو ( ايفاش توملا ىرت نأ ءاد كب ىنك) : لثم روفاك ىف ىنتملا ةديصق نم روطش

 . ةعيدبلا فعلا نم دعي رصعلا كلذ نم ةرخأتملا بقحلا َُق نيمضتلا

٠ 

 جراوخلا ءارعش

 جراوخلا قرف .ىدحا تناك انو ةيضابالا نع ثيدح لوألا لصفلا ف نب ف

 نامركو سراف ىف ةقرازألا طاشن ناكر ظ ةيرفصلاو َتادَّجّنلاو ةقرازألا بناجي ةديايالا

 ءاهتناب تداك وأ ثالثلا قرفلا هذه تبتناو « ةماعلا ف تادجنلاو لصوملا ىف ةيرفصلاو

 تلظ دقف ىميقلا ضابإ نب هللا دبع اهمامإ ىلإ وسلا ةيضانالا ةقرف امأ . ىومألا رصعلا

 لخاد ىَوُرَن ةنيدم ىف اهطاشن ركره تذختاو « ةيلاتلا د ةيمأ نب رضع لاول ةيح

 داي هيدر نا بويع يلع رسل قوس نام ملل
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 « نا ةنيدم لود نيبو مهنيب بورحلا بشنت تناك ام اريثكو . مويلا ىلإ جراوخلا ةيار

 رافظ ىلإ مهتلود اودمي نأ ةفلتخم بقح ىف اوعاطتساو « مهيديأ ىف انايحأ عقت تناكو
 هبهذمو هناطلس دمب ناكو « ناذاش نب ليلخلا ىمادقلا مهتمْئَأ مهأ نمو « تومرضحو

 ناكو « ىمرضحلا قحسا ابأ ابيلع هل الماع ذحناو « توم رضح ىلع ىضابإلا ميهجراخلا

 هيفو « هموصخ دض ىبرحلاو ىلاملا هنوع اهيف روصي ةريثكر اعشأ همامإ ليلا ىف هلو « ارعاش
 7 لو

 نارين -:كدعلا“ 3 .ةقريف 7 فكح نيملسملا مامإ ليلخلا اذه

 هيلإ لسريو الإ ىبرح راصتتنا هل رهو ةثواح وع داكن هلو ةادعةثاؤيد 00

 هل الماع قحسإ ىبأ ىلع قبأف جراوخلا ةمامإ ىلع ديعس نب دشار هفلخو .ائنهم دئاصقلا

 قفا د «رصعلا ادي رآلا هيت نا نينراخ ماما مهأ دشار دع وو كوم يفك لع

 نرقلا قف ناينونب د نأ ىلإ ةيضابإللا ءاول هع اهعيمج دالبلا خفيماو نابع ىلع

 .٠ جراوتا ضرفي نأ ىلإ نيفرطلا نيب بورحلا رمتستو . ناع مهنم اوصلختسي نأ سداسلا
 خلوتسي مث « رشاعلا نرقلا ىف ةرتف نييناهبنلا ىلإ ناع دوعتو « اهعيمج دالبلا ىلع مهناطلس
 ىديأ ىف خيراتلا اذه ذنم لظتو ( ه ٠١74 - ٠١5١ ) ىنرعيلا دشرم نب رصان ايئاهن اهيلع
 راحّص اتئيدم تلظو مهزاني ذخأف « اهتطاوش ىف اولزن دق نويلاغتربلا ناكو « جراوخلا
 نأ 0 ١4-١١ه٠ ) ىبرعيلا فيس نس ناطلس هفلخ عاطتساو مهيديأ ىق طقسمو

 ىبرغو ةيقيرفإ قرش ىف مهوطسأبو مهب لكني هلوطسأ مهعبتو ايئابن دالبلا نم مهدرطي
 , 9 ادجم ىرفاغلا نانس نب فلخ هرعاش لوقي كلذ قو .دنملا

 7 مارض .:هتير تلاظلا" ةكنقما ٍمْزَع طقس طقْسمل قررا 0

 (0مازهنالا اهَّره دق اًرفِص رغ 0 ضألا قب كك ناع عم تدعو"

 أ مانُضصألا هب تكيس سيئر اض أَي مهقاذأ ةنايييسو
5-1 

5 /. 
 >2 رق جا دس سمس -

 9 هنم جني م رج دعو مف رجمز 2 رابجنز ىدلو
 0 . : ةعا

 + فحل نع 2 9 ان هرم مهمان ىابمببو

 هسابمن 8 ا لوطسألا لع ناطلس نرطتما تاراصتنا ىلإ ريشد وهو

 هنبا هفلخو . ةداشإو ديجمت لكب ةريدج تاراصتنا ىهو . .دنلاب ىمب ىو رابجنزو

 . نييلاغتربلا رفصألا قبب ب كيري( 49 . اهدعب امو ؟هم/١ نايعألا ةفحت ١١(

 . اهوصأ نم نانسألا ايانث رسكت : ماتهنا (ه) 5٠0. / 7 ةفحتلا (؟)

 هي اد وأ ةزارشت ا رآقلا طقس . دقوأ : ىروأ (")
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 ناويد ةلورويومحلا ىمسي مهم ىجراخ رعاش هفنك ىف ىبرت دقو . م 1

 0 ل ل ري ال هلهكسا

 0 لو هيفو

 * ندا. فا نازح هلق فئادعأ 3 لعفي ءاجيهلا ىف َراث اذإ ْنَم اي

 نماو ماشلا ىف هرخافم ُتعاش لَم ىف فارشألا رخاف اذا كو

 ٍنّرَح نمو مه نمو عاد لك نم هتيؤر كيفشُت ىذلا .مركلا اذه

 نسحلا رظنملا ببر وهو هقالخأ  ْتَسَح ىذلا َناطلسل لجن .:ترغلب

 نب رصان ملسم وبأ رصعلا اذه رخاوأ ىف نع ءارعش دوجأو . طسوتم هرعش نأ حضاوو

 نأ قرن كلذلو م1970 /-ه 18 ةنس قوت « عراب رعاش وهو « ىناٌعلا ّىحاورلا ط

 ظ . ناع ىف ثيدحلا رصعلا ىلإ را

 + حا ب اني نسور لع ةلوقبلا ىلا ةيغر النا: ضنوم قي ةلؤدل نضرعت نأ كبألو

 0 ا ل و

 ل ل  جراوخلا نم ةقرازألا

 حابتسسا دقف « ةقرازألا ئدابم دنع فقي ملو . مهيرارذ قرتسيو « هيفلاخم نم نيملسملا

 ةمصعلا انب رم اك ىعّداف « ةيليعامسالا ئدابم نم ءىشب هءارآ طلخو .نيملسملا ءاسن

 دعب توملا هلجاعو « ه84 ةنس ديبز ىلع ءاليتسالا عاطتساو . ىدهملا مامإلا مساب ىمستو

 « نيملسملا ىّبَسو ءامدلا كفس ىف هيبأ ةريس راسو « ىدهملا هنبا هدعب ىلوتو « رهشأ ةثالث

 برش ىلع لبقأو ةمامإلا ىعدا هنإ ىناهبْضألا داعلا لوقيو « دّنجلاو ّرعت لع ىلوتساو

 ؛ ءامدلل اكافس هيبأو هيخأ لثم ناكو « ىبنلا دبع هوخأ هفلخو « هه ةنس ىفوت .رمخلا

 لجألا ةريصقلا ةلودلا هذه ءارعش نمو . ل

 .ةديصق نم هلو ىلارمعلا رمع نب دمحمو ىزارحلا حوتفلا فان ١ هللا دبعو "7 حبسملا نبا

 : 2*' ىبنلا دبع اهب حدمب
 . ع و 9 رس رع و 1 و

 ءارعش نم رعاشو « ىمرضحلا قحسإ وبأ وه « ةيضابالا ءارعش نم رعاش دنع اليلق فقنو

 ٠ ىتيبهلا نبا وه « ةيجراخلا ىدهم ىنب ةلودك

 : رام ع ديلا ىو . 69/19 ةفحتلا )١(

 . ١98 ص ىدعجلل نعلا ءاهقف تاقبط ( ه) . حبذلل ًايهملا رقبلاو قونلا : ندبلا (؟)

 . 308/1 ماشلل مسق ةديرخلا (")
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 "7 ىمرضحلا قحسإ وبأ
 فرعي الو توم رضحي دلو « ىمرضحلا ىنادمهلا سيق نب ميهاربإ قحسإ هنأ و

 ىف وأ ىرجملا سماخلا نرقلا لهتسم ىف دلو نوكي نأ بلغي نكلو هدلوم خيرات طبضلاب
 املاع- هناويد مدقم لوقي اك-هوبأ ناك « لضفو ملع تيب نم وهو . عبارلا نرقلا رخاوأ

 لها نم نيريثك لثمو « هلثم ةيضابإلا ةديقع قنتعي ناك هنا ودبيو . افشقتم ادهأز اعرو

 ىف اهرشني نأ لواحيو اهل سمحتي ذخأ بش اذإ ىتح « هتديقع ىلع هنبا أشنو ٠ توم رضح

 : لوقي هتيضابإو هبسن قو « هلوح نم سانلا
 مزاح َّمأ اي تنأ ىراد نيأ نمو ىبيهذم لهأ نعو ّىنِع لْأَسَت نإف

 مراضحلا كرضرأ ناطرألاو ثريادرق قردُقو لصأ َناَتَع نم نك
 مئاشألا ةاغّطلا مكش هسفن تبأ ىذلاو قحلا ىلإ ىعاّدلا لجرلا انأ

 مداصتلا دنع توملا وجرب حبصأو 1-5 عاب ىذلا ىراشلا لجرلا انأ

 ةوعدلل هسفن صلخأ هنأو « نادمه نم ىمرضَح هنأب حرصي تايبألا ىف وهو

 ىلإ ةراشإ مسالا اذهب مهسفنأ جراونملا ىعس دقو ؛ ةارشلا نم هنأب هسفن فصيو « ةيضابالا

 هبرل هسفن عاب هنأ نلعي وهو ( هللا ةاضرم ءاغتبا هسفن ىرشَي نم سانلا نمو ) : ىلاعت هلوق

 « هللا ناوضرب زوفي ىّتح اهليبس ىف داهشتسالاو توملا بلطي حبصأو « هتلحنل ةوعدلاو
 هتايح هيف روصي وهو « اناويد فلخي هلعج امث « اركبم هناسل ىلع لاس رعشلا نأ ودبيو
 ىلع هارت ذإ ىوُرَن ىف ةيضابالا ةمنأب ةلصتم ثادحأو ةايح ىهو « امات اريوصت اهئادحأو

 ةناظلم لا هير يقع مضي نأ اهب عاطتسا ةيضابإلا مامإ ناذاش نب ليلخلل ةلمح سأر

 « ناع ىلإ هناطلس حانج دم ىذلا ديعس نب دشار هفلخل مث هتافو ىلإ اهيلع هل ايلاو لظ دقو
 : هلوق لثمب « ةريثك دئاصق ىف ناذاش نب نليلخلا همامإب ديشي هدجنو

 اناميإو تاءورم لاصخلا هل ْتلمك ىنذلا ُلْدَعلا ملعلا اهيأ اي

 نابْرُق لوطلا ىذ ىلإ باستحا بح 2 هملعي نمحّرلاو كّيحأ ىف
 تانوعملا هيتأت لازتال تناكو . نيلاضلا ةاوغلا مطحيل ةنوعم هنم ةديصقلا ىف بلطيو .

 نيب ةتعاط نوضقني اوناك نيريثك نأ ودبيو « توم رضح ىف هتديقع ءادعأ براحي لازيالو
 جي

 ب

 )١ باتك هراعشأو ىمرضحلا قحسإ ىبأ ةمجرت ىف رظنا( ١ نايعألا ةفحتو 55 ص  70١/١ةقرفتم عضاوم فو .

 . ىفورابلا ناملسل ةمدقم عم هناويد عبط دقو ريزواب ضوع ديعسل ىمرضحلا خيراتلا نم تاحفص .
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 اولي ىتح مهب لازي الو « تالمحلا مهيلإ لسري لازيال ناكف « ةيمرضحلا ندملا ىفو ودبلا
 ةيضابإلا ةوعدلل هرشن اركاذ ةريثك دئاصق ىف كلذ روصو « نورغاص مهو دي نع هل

 نأ منكر 2 كوب رص نكي لك ىف همامإ مساب نوبطخي ةعمجلا موي ءابطخ نأ فيكو

 : هدئاصق ىدحاأ َْق ليلخلال لوقي « ةملستسم ةنعذم هل تناد لئابقلاو دالبلا

 مداصتلا دعب , روجلا لهأ مُعَر ىلع ةرهج كل اَوَعَد الل اًبطحلا لس
 مقارألا مس دهعلا اونا ف مهنقذأ ”ال هادا ديره لس

 ىماخك ىرمأ عوط ىلإ لوَحب 2 اهنإف تومرضح ىمحاون اّمأو
 مناق ريغ ًاضيأ و اهو 2 امناق ىحّيلصلا الإ ىل قّبَي لو
 0 رم نم ىّمدأ 7 ىف 000 ثودرأو هيلأ نحو

 5000 ا ل دل هل نملا ىف ةيحيلصلا

 ىلاو (« هدونحو قياما ةفيلخلاب هددهم ىحيلصلا ناكو ) همامأب نيعتسيسم ةثاب هددبمو

 . ملاظملا هال نوخ امو رصمم مْذالَم ا تك نفر

 ملاعملا ريخل ًادّصَق اَنُدْفَو ىَضَم ًادئار ّرضم ىلإ ىَلو هدف اذإ
 : ا مص عم ع ّ ا 0 يو ع بأ

 مراكملا لعفب ىلوأ اهياو ةرصن ٠ قيسا ' ننزل ”ىا ملعيل

 جرخو ٠ ' نعل نا تريح ملا را حرص 0 ل يا

 أ ا ور لجل د او ل

 : ةينون هتديصق' نم هل لوقي « ةثئراكلا عقتو كراعملا مقافتت

 اناكرأ هيلهأ نم ْبلْطي قحلاو  ةمئاق برحلا نإف كاخأ ٌرصنا

 اناشخ كنم ًاشيج لموت نإ هب ةقلبلا كت عدلا يا

 اناه لق ٌرمألاف فرش امل عفراف 0 ثلا لق كنا هلعاو

 وهو 6 ةيلام ةنوعم هيلإ لسرأ لق ناك ناذاش نس ليلخلا نأ ريخألا تيبلا نم ودبيو

 اة داق رتاببتخ امل رن ناوي لعل شويج دري نأ العف عاطتساو . ل رم

 : توم رص عال الاوز ةقيو»وةعس ةرددخاو هفلعوب هفانا كاذاتك بو ؛ ليلخلا قوتيو

 : لوقي هلو « انفلسأ اى ناع ىلع ىلوتسا دق ناكو « حيدملا دئاصقب هل لسري لظيو

 اظاعت تومرضح ىف مكاركذب  ىهَدْرَت كرمعل انإ' دشار ايأ
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 |حازت مكنع هلاسن هن انطَحا انضرأب ملأ ىناع ام اذإ

 « ةعيركلا مهبقانمو « ةلضافلا مهقالخأو « ةيضابالاب اهيف ديشي ةيلاد ةديصق هيف هلو

 : لوقي ١ بوطخلا مهلع عفديو ؛ مسربا عاصي ا ا
 هل

 : ق هاآرنو

 0 0 يمس لك ُْف 00

 ثعبي نأ دشار همامإ ىلإ بلطي ةديصقلا سفن

 ويل نر

 ا ا ع

 : لوقي « تانرغاص اهو حالسلا يقلي لو ءايثابن انبكتست مل امه نإ ليَقُعو دْهَت ىليق

 اوعجارتو مهيب نع اولدع نإو
 مهنإ ةريشعلاب ًالهْسو ًالهأف
 اننإف انوخرصتتساف وب مه نإو

 مكنيبو توم رضح ىداو نيب امو

 اودراو نحو مالسإلا ركسع ىلإ

 7 ل كر صالخإب مكيلإ

 ب مهِحَص نم موقلل امو ا

 دعب مكوحن نانا, عكر 5

 نإ نولوقي اوناك ميدق نمو « قحلاو مالسإلا ركسع جراوخلا ركسع ىمسي وهو
 اوجرخ مهنأو روجلاو ىغبلاب مهموصخ نوفصيو , هدحو ل مهركسعم

 لها نيملسملا نم دل ناب نونمؤيو 0 ةيضاباالا نأ 0 نمو . نيدلا را

0 

 ىف هارن اقحو « ىوزن ىف ةيضابالا ةمئنأل هئالو ىلع لظ هنأ نظنو .« كلذ دعبتسنو ةمامالاب

 : هلوق ةلك اش ىلع « ناكم لك ىف هئايحإو ىدهللا رشنل هسفن بهو هنأب حرصي هرعش ضعب

 را ب 0 35 ىو ىذلا انأ نوكأ نأب ٌداَؤَفلا َقلَع

 ا 0 نانجلا فرع. " ”ةلقلا ةيبلط وس لاي هفوسلا“ لغو

 ةموعد رشن هيلع نأ هقاععأ ىف رعشب هنأ لوقيو » ةيضايالا هتلحن ىدملاب دصعي وهو

 ف داهشتساللل مهب سس أع دق جراوخلا عارعش هرك لب ام ددربو َ ةعشب لك ىف اهتعاشإو

 مهبر تانج ىلإ مهقافر نم مهوقبس نمي اوقحلي ىبح « مهل اراعش حبصا هناكو « هللا ليبس

 نما :قرقلا :فيصخس .لاودن قوتادهنا قالا ربك اور ةتافو: ةن. زعل :اننيلو . همبقتو

 . ىرجملا

 )١( دقتي : انه ىروي .



 ا/ا/ ١

 ب 0) دولا نبا

 د رف نيح ىدهم ن ب ىلع عبت ؛ ىرجهلا سداسلا نرقلا ىث ةماهت ءارعش نم

 نب ىلع نيبو هنيب ةكرش هرعش لعجي ناكو . هدعب نم هيدلو رعاشو هرعاش حبصأو 084 ةنس

 صنو « مهاسلب همظني ةراتو « القتسم همظني ةراتف لا دبعو ىدهملا هيدلوو ىدهم

 ريثك نم اماظن ىوقأو « امالك نتمأ وه » : لاقف ىنعلا ةراع هفصو دقو . ءامدقلا كلذ ىلع

 فينع ديعوو ديدش ديدهت هئارمأ ناسل ىلع هرعشو . ( نعلأ ءارعش رم هب تعمس نم

 ىدهم نبا ناسل ىلع هلوق كلذ نم «. نوصخلا باحصأو ءارمألاو لئابقلا نم مهموصخ

 : نادمعو ناحتسو سلحسو نالوخ لئابق د

 دعتبتو اهلهم نسح وبأ وندي 2 ُدِعَت اب ىفوت ال َنالْوَح لاب ام
 اودشح . نا ٌبيراعألا كلت نادمه هع ِناحُنِسو بنجِلا امو

 تارعألاب اهيف أزهم 00 ا ام

 هلو . ملا سفن ةدلكلا لَم يضم توا « دحأ نم هللا ذنع تيب راعألا سيل : ًالئاق

 ا و واو

 : هلوقب اهحتتفي وهو « اديدش 0 امل ارذنم

 امهد دق نوهركت يذلا نأ امرج الو رك رق غلبأ

 امرع ٍبرْأَم ماياك دا اي امان لقو

 اش الا فق د ىتلغشتس نأ َنالْيَوَع ْتَّنط

 امرض سياق ّرانلا ايلا نإ مرا د رعبا يضل مك

 امدع أوحبصأو ًادوجو» اَّسْمُأ محل بأ اال َنالوخل ّاسْمَت

 امرو مهنونظ نم  اونمستساو امرض ىمراوص نم اوخفن دا

 مط اقئانس ليلا اهفلل امو: ةبورخلا .اًهقان ةثتدَشَو

 نم اهندمو بس ىرقب هللا هلزنأ ام اهب لزنيس هنأب ركعُت ىرق هتديصق لوأ ىف دّدهي وهو

 اولك لامشو نيمب نع ناتج ةبآ مهكسم ىف أبسل ناك دقل ) : هنأش لج لوقي ٠ « مرع ليس

 معلا 0 مييلع انلسرأف اوضرعاف روفع ا ةبيط ةدلب هل اوركشاو مكبر فزر نم

 ىلع لدت تايبألاو ( ليلق ريس نم ِء ءئشو لأ ٍطْمَح لُكأ قاوذ نيتنج ميني مهاَنْلَدَبو

 ريخألا تيبلا ىف رثاتي وهو . بولسألا جسنو ةركفلاو ةغايصلا ىف ةيقيقح ةيرعش ةعارب

 .اهدعب امو 584 / "و اهدعب امو ”ه / " (ماشلا مسق) ةديرخلا هرعشو ىيبهلا نبا ةمجرت ىف رظنا(١)



١ 

 ىلع ايلاو همودق لوأ ةفوكلا ىف اهبطخ ىّبلا ةروهشملا جاجحلا ةبطخ ىف ادرو نيرطشب
 ءامدلا ىلإ رظنأل ىلإ ١ : الئاق ديعولا تارابع نم عاطتسا ام لك اهلّمح دقو « قارعلا

 ترجف : اهتدشو برحلا فصو قى رطشلا اذه دشنأ َ ) ىحْللاو ماعلا نيب فقرقرت

 : رعشلا نم فصاع تيبب هالتو «اورمشف اهقاس نع
 قاّوسب ُليللا اهّقل دق ميز ىّدتشاف دشلا ناوأ اذه
 ملاظلا : مطحلاو . عمجلا فللاو . ةقان وأ سرف مسا : ميزو .ودعلا : دشلاو

 ىف ىناثلا رطشلا نم مث « فلاسلا رطشلا نم هتيب نّوك ىنيَبهلا نبا نأ حضاوو . ةيشامل
 هدونج فصو ىف رمتسيوو . ةقحاس ةرمدم كراعم نم نالوخي هلزنيس ام روصيل « تيبلا

 . هديعوو

 ")ّحّرلا تراطأ موق ضرأب 0 تعقو اذإ ىغولا روس نإ
 7 و ه2 2 ىو 00 هت 2 7

 امرحلا اهرارش ىبسميف احبص 6-<ندع  ىرق  اهنارينب 2 ىمرت
 هالو 0ع سره هع “- .20 هد رم م ع
 اظ ><بيصحلاب تايفرشملاو ندع ىرذ قى رمخلا برشيا

 يو از .٠ و 1 هو

 ايل كلعت ىلوح نم ليخلاو اهلفاحم حى  بنيدلا مجليو

 نالوخ كيدهم ىلإ فيضيو )ع لوك أم ريطو محخرف هموصخخ دونج امأ روسن الإ هدونج امو

 نأ ايعيبط ناكف ؛ مهزوح ىف رككْعَتو دنجلاو رعت تناكو « عيرز لآ ف اهمارمأو ندع ديدهم

 ىلإ رمخلا ىف نوقراغ ندع لهأ نأ يدوم نبانامل نع عر يصحو رج مدكم
 هلوح نم ليخلا ناو مهئامد ىلإ ةئماظ مر ىداو بيصحلا ىف فويسلا نا لوقيو ؛« مهناذا

 نيب ةمئاق ةيركسعلا برحلاو ايعيبط ناكو . مهاتقو مهيلإ ريسملاب مت نأ ديرت  مجللا كلَ

 ىيبهلا نبا مدطصي نأ ةيناث ةهج نم عيرز ىبب اهئارمأو ندعو ةهج نم هيدلوو ىدهم نبا

 نم هب لصتي امو ىجابنلا ىف اذخأي نأو « نييعيرزلا رعاش ىدْيَملا ركب ىنأب ىدهم ىتب رعاش
 م«قارطلا اذه نر نيفضيقتب نيرعاشلا هتديروت ق:ذاتلا ظفتحا دقو: رهقلاو ةوقلاب فيدتلا
 : لوقي « همامأ ىدهم نب ىلع دونجي ةداشإلاب اهلهسي هارنو ىنيبهلا 0 امهالوأ

 ("' هجهجتت ها ضايح تارو ىرشلا ديم ل ام اذإ 7
 و

 مآ

 متفتلا هللا ريغ ذكعا خنق نكي + كل نيلا ىف ع

 وبشم نم هحالصو هكلم ىف هل امن ٌكلولملا هبتشا اذإ كلم

 .دترت : هجهجتت (5) 2 ليوط حانجلا ريبك شيرلا ريزغ رئاط : مخرلا )١(

 نذل
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 هرم ىلا ةيطقلا ةامإلا لول .نتلا فعلا . يتلا ”ةلمو و

 100 ل ٍمحالمو مغارضو مذاملل 0 مراوصب

 هقفتلا تافص هيلع غبسيو ٠ مهسأب ةدشو ناز قالوا اذه دونج كيش دل | حضاوو

 . نب ىلع تاراصتنا دجميو . ةقحاس محالمو ةيراض دوسأو ةعطاق فويسب هتياحو نيدلا ىف

 . هب ةداشإلا ىلإ دوعيو « ىشبح لصأ ىلإ نودوعي نيذلا وأ شابحألا حاجن لآ ىلع ىدهم

 ] ] : الئاق

 هّكفتو اهوحن كعُمَسب ا ةكاوف مامإلا مايأ رابخأ

 ورمل ًةضورو 2بولقلا و اهئيدحو اهميدق مامإلا ريس

 ' وومألا بابشلا 2 نم ّذلأو افلا ىلع آلا ءالا نم ىهشأ

 ىدهم نبال انضرع دقف « ةقيقحلا ىلع اعيظف اروج روحي ىنيبلا نبا نأ كش الو

 هنأ هنيبج راف ال ةمصو ىنكيو « جراوخلا ةالغ ىلع ىّتح اهيف جرخ هنأو « هئدابمو

 ىف هرعش رّخسي ال نأ ىييبهلا نبا ىلع ىغبني ناكف ٠ ٍىرارذلا قرتساو نيملسملا ءاسن حابتسا

 نبا مظن نم اهنأ كش ال ةيلاد ىدهم نبال بسنت . ءانثلا ف طرفملا حدملا اذه هحيدم
 ظ ] ظ : هناسل ىلع لوقي اهيفو ؛ ىنيبهلا

 © ىدفر» ىدحمللو: ئدحم :ىدضملاف» رولا ف نسف دوقتاو يصدأ من

 :نيحلاو. ركشلا . ويم, .ةيحا ثارث ئدي -ةيببك -ىقذلا :ىلاعع قف: -ىلافؤ

 دع نم لوح هللا دونل امو  اهديدع رثكب ْبْنَج ىنفُوَت
 © يتلا قسألا ةرآر .ىنخي بلكلا اع ىرت لهو تانشلاب ىوحن  عِقْعَفُت

 نمراع ناو سهلا ف نبا مظن نم ةديصقلا نآب دهشي عبارلا تيبلاو

 تودع اهفعاضت قى لاف دقق قنا هيلا انرشأ ىتلا هتبطخ ىف جاجحلا تارابع

 ىلع لبإلا اوثحتسا اذا 0 اوناكو « ةيلابلا برقلا ىهو 0

 نمز الو هدلوم نمز فَرْعي ال ىمرضحلا قحسإ ىلأ لثم ىنيبهلا نب . عرستف عزفتل ريسلا

 يل ا نكلو « هتافو

 رولا نرقلا نم 0 دقعلا ةياهن ى اهيلع هاش ناروت ءاضق لبق ةايحلا قراف اع

. 
 ىلاطع : ىدفر (9) عمج : مغارضلا . فويسلا : مذاهللاو مراوصلا

)١( 
 ءىرجلا عاجشلا : درولا (5) ظ : ماغرض .

 ..رضانلا : انه هومألا (؟



 ٠م

 ةيفلسلا ةيباهولا ةوعدلا ءارعش

 ىلوألا ةطيسبلا هتروص ىلإ مالسإلاب عوجرلا ىلع تماق ةيفلسلا ةيباهولا ةوعدلا نأ انبرم

 : تور يروح مرا ريت امال رامبو ردت ردو رحاب لا عملو

 اوكرابي نأ مييلإ نولسوتيو مهتحر ضأ دوروزي مهلعج امن َ مهموق 2 ىح سانلا لوعفتي

 نوملسملا فكي نأ - باهولا دبع نبا ىأر ىف - ىغبنيو . مهءاشو مهماعنأو مهلبإو مهعورز

 ناردصملا اهف « ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ىلإ اودوعي نأو تاداقتعالا هذه لثم نع

 ذختيف لقعلا امأ « لقنلا ىلع وه امنإ نيدلا ىف رادملاو . هماكحأو مالسإلل نايساسألا
 همامإ و ةيميت نبا راكفأب ءىضتست - انمدق اى - ةوعدلا هذهو . امكح مدختسي الو ادهاش

 : الوأ ةنسلاو باتكلا نم لوقنملاف « لوقعملا ىلع لوقنملا مدقي ناك ىذلا لبنح نب زيا

 نع داضو . حلاصلا لولا ةرايزب هللا ىلا برقتلا حصي د الو ع ايناث نانو ياس هل وفعلاَو

 رورب نأ هللاب كرشلا .ىغي كلذ نأ هلئاق باهولا دبع ف ددشتو . ةتاقرو هك دح ةرايز

 ىلولا نأ نظي.ذإ 3 ىذأ عفَد وأ فتش باح ايلا ع اهدنع وعدبو غانو الا نوبق نضخش

 ىسفنل كلمأ ال لق ) : هباتك ىف ْمُكَِع هلوسرل مارب كاد لدم خب
 ' زوجيال هنأ ىف باهولا دبع نب دمحم ددشت وحنلا اذه ىللعو . ( هللا ءاش ام الإ اًرض الو اعفن

 خرم نالف قف كللاشأ : هبر ىلإ هجوتملا لئاقلا لوقي نأك « ءاعدلا ىف هعم هللا ريغ كارشإ

 بلط زوجي ال لثملابو . ( ادحأ هللا عم اوعدت الف ) : لوقي لجو زع هللا اي . نيح اصلا

 ىغبنيو . ( هنذإب الإ هدنع عفشُي ىذلا اذ نم ) : ىلاعت هلوق لثمل « هريغ وأ ىلو نم ةعافشلا
 هع 5 كارشا حصي الو هلل نوكت اعا روذنلا دا 6 ةلمج ءايلوالل روذنلا نلت نأ

 نما كانه نان نايألا تافاعولا "يع هر كايمغ ار قال رقلا وووه ريك أ موفق

 لب نمد نأ نظ نف (ادحأ يَ ىلع تي الف كيو ( ضرألاو د ةاومعلا

 نم 0 لصتا ام لك ء غلإو اتاي ءاغلإ اهئاغلإ ىلإ اعدو هيكل ةيفوصلا قرطلاو ةفوصتل
 ىف مالسإلا اهفرعي مل عدب - هيأر ىف - هذه لكف « تاريخ لئالدو داروأو ركذ تاقلح

 ةنسلاب كسقلا عم ناك ارك مالسإلا دوعي نأ ىغبنيو « هباحصأ دوهعو هَ لوسرلا دهع



 م

 هيلإ اعد امو . ةيفلس نويباهولا ىمسي كلذلو . حلاصلا فلسلاب ءادتقالاو اهئايحإو

 . ميركلا نارقلا تابا ىف ليوأتلا ىلإ ندا عزفي ال ناو ردقلاب ناميالا باهولا دبع نب دمحم

 امنع ردص ىتلاو باهولا دبع نب دمحم اهيلإ اعد ىتلا سسألا نيبتنل هلك كلذ انضرع امنإو
 ءارعشلا لئاوأ نم هنأ فرع اذإ بجعي ال ئراقلا لعلو « ةيباهولا ةوعدلا ءارعش ىلاتلاب

 نب دمحم وه « ةيديزلا ةرسألا نم ىنمب رعاش اهئدابم لثمتو اهملع عفرل ةوقب اودصت نيذلا
 نبا وه رصعلا اذه ىف هوفلخ نيذلا نييباهولا ءارعشلا عربأ نأو « ىناعنصلا ىنسحلا ليعامسإ

 « نيميَتع نباو نحس نبن املس مهتمدقم ىو ةوعدلا ءارعش هدعب رثاكتيو . ىناسحألا فرشم

 نب نيسح نيركبملا ةوعدلا ءارعش نمو « ثيدحلا رصعلا ىف نالخدي اههنأل اهل ضرعن نلو

 يم هج باعرلا هع راق ةلريماو» 1 181١ / اه 1778 ةنس ىفوتملا ىناسحألا مانغ
 00 : 217 هلوقب اهحتتفا هبر ءادن

 عرف نميهملا' ريغ ىلا د عزفت دئادشلا فشك ىف هللا ىلإ

 ةديصق اهمهأ نمو « هئدابمو باهولاا دبع نباب ةداشإلا ىف تمظن ةريثك دئاصقو

 نباو ليعامسإ نب دمحم دنع اليلق فقنو . هركذ راملا ىنعلا ىناكوشلا ىلع نب دمحم مامإلل

 انف رشم

 (2) ىناعنصلا ىنسحلا ليعاما نب دمحم

 ياواد ىلإ هيبأ عم لقتناو م1817 /ه 1١98 ةنس نعلاب نالّئبك نصح دلو

 نع لب ءاملعلا ىلإ فلتخي ذخأ ام ناعرسو ا ا

 وخلو مالكلا ملعو قطنملاو هقفلاو ةغالبلا مواعوا رجلا معتق ٠ مهسوردو مهتاقلح

 ذخأو « امهريغ ىفو وحنلا ىو هقفلا ىف نمرديو أرقي ةريبكلا بتكلا تاهمأ ىلع لكعو :

 حيحصو ىراخبلا حيحص لثم نم نيثدحما ظاقفحلا رابك ىلع ىربكلا ثيدحلا بتك سردي

 ىلع اضيا لب « بسحف ءاعنص ىف ال ةفلتخم تازاجا كلذ ىف لانو « دواد ىبأ نّئسو

 سانلل سردو . لوصألا ىفو ىعفاشلا هقف ىف رحبتلاب ىنعو «؛ ةنيكلاو ةكفن ف نالها را

 هلو « تادلجم ةعبرأ ىف حرش ريغصلا عماجلا ىلع هيف هلو « ةليوط تاونس ثيدحلا ءاعنصب

 ثيدحلا مولع ى حرش هلو « ديعلا قيقد نبال ةدمعلا حرش ىلع ةدعلا باتك هقفلا ىف

 ىناملا ةعبطمب عبط هناويدو .ةفلتخم عضاوم قو /54/7و را

 عجارو 5 ىاعنصلا ريمألا ناويد مسأب ١455 ةنس ةرهاقلاب قبلا ةراغشأو ليعاعسإ نب دمحم ةمجرت َق رظنا(١؟١

 . ناويدلل ىندملا حبص ديسلا ىلع ةمدقم 2ه٠.ه / * ةرابزل فرعلا رشنو #١1 / ؟ ىناكرشلل علاطلا
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 هبتك نمو . ىواتفلا ضعب قو وحنلا قو لوصألا ى ةريثك بتك ريغ « نيدلخم ىف راثآلاو

 نأل ةيباهولا ةوعدلل جاجتحالا ىف هبتك هنأ ودبيو « ةرطفلا ةعجارمل ةركفلا اقبال
 ناكو . باتكلاو ةنسلا ةلدأ حّجرو باحصألا ةلاقم هيف كرت هنإ نولّوقي هيمجرتم
 ناك هنأ هنع اوبتك نم لك عمجُيو . ةباطخلا ًانايحأ هيلإ عمجيو سيردتلاب لغتشي
 نم » ناك هنإ ىفاكوشلا لوقيو « هيلع ليلد ال ىهقف ىأر لك نمو ديلقتلا نم رفني ادهتحي
 هذه نأ انب رمؤ « ةيباهولا ةوعدلاب بجعي هلثم ىناكوشلا ناكو « نيدلا ملاعمل نيددحملا ةمئألا
 دبع نب دمحم دي ىف ةدب دوعس نب دمحم عضو نيح ةرجهلل ١١68 ةنس تنلعأ ةوعدلا

 هتيرذو ىناثللو ةينمزلا ةطلسلا هتيرذو لوألل نوكت نأ ىلع « هترصن ىلع هدهاعو باهولا
 ىتح « نينس سمخ نم رثكأ ةوعدلل نالعإلاو دهعلا اذه عم مدقتن امو . ةيحورلا ةطلسلا

 ةديصقب لسري ذإ ليعامسإ نب دمحم توص وه « نماب ءاعنص نم قلطني ايودم اتوص دج
 + هلوقب اهلهتسا هتوغذلا ادجمتو اديشم تباهولا دبع نب دمحم خيشلا ىلإ ةنانط  ةيلاد

 ىِدْجُي ال دْمُبلا ىلع ىميلست ناك نإو 2 ِدْجَن ىف لح ْنسو ٍدْجَن ىلع مالم
 معزي امو ةيفوصلا مجاهو « ةيباهولا .ةوعدلا ئدابب هباجعإ نلعي اهيف ىضم دقو

 رهظأو , اهداروأو ةيفوصلا قرطلاو ةفوصتملا مجاه امك « لولحلاب لوقلا نم مهتالغ
 : مهعينص ارربم لوقي « تاريخلا لئالدل نييباهولا قرح نم ليق امل هناسحتسا

 دا نإ نسور نإ نلف“ قرا ةيريولا# ا قالا ةيداخأ ىدهست تنك نإ هكرتاف يبرم الب ةيرِفو لوسرلا هنع ىهن ول

 ةفيعض ثيداحأ فو ولا نم اهب ام : هيأر ىف اهقرح نازحي نيليلد كلب عضي وهو
 لثم نع درا هموق حصني ا ناكو . ةثدحتسملا 3“ نم اهنإ لوقيو « ةيهأو

 لع نوعي مهناب اب مهناميإو نيمجنملل مهقيدصت ءاذيالا دشأ هيدؤي ناكو . داروألا هذه

 نإ عاّيسالا نع هاهني ةيلاد ةديصق لا ىدهملا مامإلا ىلإ بتكيو . بيغلا

 : لوقي اهيفو « ةبذاكلا مهئاءارتفاو نيمجنملا

 ىدَجُت الو ىنَْ سبيل روز ميواقت هموجنل دباع نم عمتست هلو

 دشرا قرط نع لض نم اهقدصي لقعم لكل اهني بيذاكأ
 دعس الو نامزلا ىف مون سحْن ىلع ةلالد موجنلا دنع ام هللاوو

 كيو ..اهوب روس هاما دعا يف 4 ملاعب هلالا ريغ ام هّللاوو

  لعج ةديصق هلو . اقام راو نومك بيتك 1 هلرق نا رتكي الدبر قاض

 بلق نع ةرداص ةملكو . رودصم ةثفن هذه» : طفلا اذه ىلع هناويد ىف اهتمدقم
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 , نيلسرملا ديس ةعيرش ىبحيو « نيدلاب موقي نمب لؤافت اهيفو « رورحم ةعيرشلا عايض نم
 دحا ناسللاب داهجلاو . ةمئاق امل ىَجْرَت ال ةتيم اهنكلو « ةمئان تناك ول ممهلل ظاقيإ اهيفو

 | رظتنملا ىيدلا حلصملا داهج روصي اهيفو . « ماتخلا نسحو لامعألا لوبق هللا لأسن . ماسقألا
 ىلع اهناطلس طسبت ىتح « بورحلا راغ اهيلإ نوضوخي فيكو « هتوعد ليبس ىف هراصنأو وه
 ] : لوقي « سانلا

 اهانم بورحلا ىف ايانملا ّذَحُت ٍحباس لك ىلع موق هب َفَحَب

 اهانب عفر اوهاب ' الو اروصق مهل اوبسك الو ًالام اوعمج الو

 -اهارس دنع. ”حيرلا قرا ارهعو: الئاذو. ”افايح لإ ارخذا امو

 ©) اهالط ضيب فيّسلاب مهقيوُطَتو 2 ادعلا مدل مهكفس مالا
 اهاودب اهءاد اهلع نوفثيو دمحأ ةعرش نويحي مهنأ ىوس

 اهاتسا روت“ قافآألا .ىف ..قرثنف ةعدبنارذأ فيسلا اهنع لسغيس

 اهتمدقم نكلو « ةركبم نس ىف ةديصقلا هذه مظن رعاشلا نأ هيمجرتم ضعب ركذيو

 . ناردا نم اهلسغو ةيدمحم ا ةنسلا ءايحإ نوديري هراصناو ىنيد حلصمل داهجلا نم همسرت امو
 امنإ « ةديشم اروصق الو الام كلذب نوديري ال مهنأو « ةيمويلا ةايحلا ىف ةثدحتسملا عدبلا

 اذه نع ىنانلا فكي قح فزيسلا كلذ ليس ىف ةرلدخيلا ناو «ثازكللا ةردةوديرب

 هراصنأو باهولا دبع نب دمحم ةديصقلا ىف دوصقملا نأب دهشي كلذ لك . لالضلاو غلا

 ىلع ةيبرعلا ةريزجلا ىف سانلا لمحل مهحامرو مهفويس اودرج نيذلا دوعس نب دمحم ةماعزب

 ربكأو « هتوعدو باهولا دبع نبا نم هءربت اهيف نلعي ةيلاد ناويدلا ىفو .ةيباهولا ةوعدلا

 « هتيب نم نييديزلا ءارمألل ًابرقت ناويدلا ىلع يدق نم تمحقأ هناسل ىلع ةعوضوم اهنأ نظلا

 نأ ودبيو هلهأل ةموصخ هيف ناكولو هرثؤتو قحلا بحت ةرئاث ًاسفن لمحي ناك هنأ قحلا ىفو
 هنجس ىلإ انايحأ ىدأ امم هتمتأل هب نوُشَي اوناكف نييباهولا عم هفقوم اولغتسا هموصخ ضعب

 لاا ل ا

 - ىسركلاو .كلملا ىف تسفان ىننأ الو 2 ًاركنُم تقج نأ ع 5

 ِسرْفلاو برعلا ىلع ًاسمش اهُتزربأو دمحأ ه٠ كنحأ *  ,قكلو

 لب دحاو بقلب مامإلا تكي ال دقو : ةريثك اباقلأ يا ناكو

 نيدل ىدهملا مظعألا ماماالاو نيدلا فرش هللا ىلع لكوتملا مامإلا نلسرتك ا وأ نيبقل دختي

 «نوتعلا» اصأ..نكو ةيلط عمج : ىلطلا )١(



 الاعأ امءاحصأل قرد اا باقلألا كلت عمسي نأ فيم قدور فللد: ناك اعأكو 5:

 : لاقف ةميمذ الاعأ ىري لب « ةديمح

 قس هلا وهو: .خردلا ,:نيمشن“ اذهو همالظ وهو كردلا نود ند

 ند ياك هرج نم محلا دقو هنرقا ”كرعتي .مالضالا فز اذ
 قديما فلا ناولا دصيطت ذآ دع كرت فرس نيكسم كانو
 كتصولا :كللذ 15 سئب ىقش مسا 03 انف دس .لخلا حمس ةاذاك

 هللا ىف ىشخي ال ناكو . هرصع لبقو هرصع ىف هتيب نم ةمئالل حيرجت لب ديدش دقن وهو
 ىف ةديصق هلو « ةيلعلا تاذلا ىلإ تالاهتبالاو ةيعدألاو ظعاوملاب ظتكي هناويدو . مال ةمول
 ىف ةديصق هل ًاضيأو ةيوبن ةحدم ريغ هلو « هللا الإ هلإ ال : ةداهشب اهتايبأ عيمج متخ ىوقتلا
 ىف راعشأ هلو . (ةيدنلا ةضورلا » هامس احرش اهيلع بتكو ( ةيولعلا ةفحتلا » اهامم ىلع حيدم
 رعش نم ةصاخو هراعشأ ىف نيمضتلا نم رثكي وهو ةيروتلا ىف ةصاخو ةفلتخما عيدبلا نونف
 نب دمحم قبس دق نوكي كلذبو ةرجهلل ١١87 ةنس ىّيح هتايح تلاطو . ىبنملا

 .ًايرقت نرق عير وحنب ةافولا ىف باهولا دبع
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 ظ 0 )0 ىلاسحألا فرشم نبا

 ىف شاعو دلو , ناسحألا ىميقلا ىيهولا فرشم نب نيسح نب ىلع نب دمحأ وه
 ةلكاش ىلع ميركلا نآرقلا ظفحب هرافظأ ةموعن ىف أدبو . هدلوم خيرات فرعي الو ءاسحألا
 تاقلحلا هذه ىف هدجوام لك مهّْلاو , هنطوم ىف ءاملعلا تاقلح ىلإ فلتخي ذخأ مث « هتادل
 سيلو . هئابا لثم ىكلاملا بهذملا قنتعاو « ةيبرعلاو هقفلاب لصتا ام ةصاخو فراعم نم

 ىلع ةخرؤم هيف هدئاصقو « ركبملا هبابش ىف وأ هتايح حتاوف ىف هلاوحأ نع انئبني ام هناويد ىف

 اهرثكأو م1857 / ه17417 ةنس ىلإ م1819 / ه148١ ةنس نم دتمت ىهو « تاونسلا

 انيق كولا كلا ةفزنلا نيقن ىك لوألا ةنعلاوتا ىكرت نب لصيف حيدم ىف اهروهمج لقوأ

 هةر قرقا دا ةيدوعسلا ةلودلا» ةلظت ةعيدعس مرعش .نآكو < هءايسحالا لع ةويدوقنلا

 لك ىهف ءابمو اهل نكيغي اعاكو ةيباهولا ةوعدلا قنتعي هناويد ىف وهو .م188/ه6

 ةلودلا دادتما قبسي ال هقانتعا خيرات له فرعن الو هرعاشم لكو هراكفأ لكو هتايح
 هلك ناويدلا لاح لك ىلع « ةنسلا كلتب نرتقي هنأ وأ ١14 ةنس ىف ءاسحألا ىلإ ةيدوعسلا

 . ( ضايرلا عبط ) هناويدل رشانلا ةمدقمو ا/ا/ ص
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 ناب منار هنالاعتا انا: لقانا هع يقايض ل) لق لبي ةناسولا ةرهدلا دن نركم
 ةدام ةيباهولا ةوعدلاف . هداوق نم هريغب وأ هلاعأو لصيفب ىنغت وأ هراكفأو باهولا دبع

 لضانيو اهعيذي اهتاودأ نم ةادأ وه لب « بسحف اهعم انماضتم سيل فرشم نباو ناويدلا

 ناويدلا ىف ةديصق لوأ ىمس دقو . ناهربو ةجح نم عاطتسا ام لكب اهديؤيو هموصخ اهنع

 « ديحوتلا نع باهولا دبع نب دمحم هبتك امب اهيف ءىضتسي وهو ديحوتلا ةرهوج مساب

 ىلاوتت مث هباحصأو هجاوزأو هلآو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاب اهلهتسيو

 : لوقي هيفو ناميإلا نع لصف اهلوأو الوصف

 ردقلا وه أاذو انبر .ومأ نم 0 311 ّرشلاو ريا

 ءىش لك نأو ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا ىلإ وعدي ناك باهولا دبع نب دمحم نأ انب ّرمو
 ىف ةيرحلا لماك ناسنإلا نأ نم ةلرتعملا هلوقي امل ةحصالو لزألا ذنم ناسنالا ىلع ردقم

 نبا كلذ ىلع دريو . هرايتخاب هلاعفأ قلاخ وهف ديري ام لاعفألا نم كرتبو أي هتافرصت
 : ادشنم رخآ عضوم ىف حضوأ ةرابعب فرشم

 ارطس دق ظوفحملا هحول ىفو ارط  ِلزأ ىف هللا ٌهاضق ٍءىش كو

 ىَرج هلالا رهأ نعف مييلع ىرجي امو دابعلا لاعفأ ٌقلاخ هّللاو

 اررض وأ ناك ٌاعْفَت هللا هءاشام 2 ىّوس نوكي /ىش هكلُم ىف سيلف

 برضأ نإ « باهولا دبع نب دمحم لاق اك لوقيو . ديحوتلا عاونأل الصف دقعيو
 ] : طفلا اذه ىلع د ةثالث ةينادحولا

 يفتقا ةدابعلا ىو هتافص ىو كّلملا ىف سانلا بر ٌديحوت
 وهف «هل كيرش ال هدحو هلل كلملا نوك داقتعا ىهو ةيبوبرلا ةينادحو ىلوألاف

 ءاهسألا ةيالطم ةناقلاود .,دكقلاوب ةانطاوب :قورلاون  ةيوكلاو قلاب هلك هتفرتملا
 حلاعلا عيمسلا درفلا دحاولا دمصلا رخآلا لوألا ميدقلا قابلا ىحلا لثم نم ؛ تافصلاو

 . هاوس دوبعم الو هل كيرش ال هنأو هلل ةدابعلا ةينادحو ةثلاثلاو ريدقلا ديرملا ريصبلا

 مصتعملاو نومأملا رصعل ةميدقلا ةلكشملا باهولا دبع نب دمحم اعبت فرشم نبا ريثيو
 ةلكشملا ىهو « هثودح مدعو هثودح ةلكشم قا مل مدعو نارقلا قلخ ةلكشم قئاولاو

 ضعب اهساسأ ىلع اومكاحي نأ نولواحي مهولعجو ءافلخلا ءالؤه ابيف ةلرتعملا طرو ىتلا

 نبا لوقيو . ةيباهولا مامإ لبنح نبا مهتمدقم ىفو نآرقلا قلخي نولوقي ال نمم ءاهقفلا

 - : لوقي هب سانلا قطن وه امنإ قولحم او ىنعمو اظفل هللا مالك نيع ميركلا نارقلا نإ فربشم
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 اوماقتسا دق هب اذ هلل  مالكلاو نئراقلل توصلا

 نمحرلا انبر نم الد دق  بنآرقلا نم ىىعلو ظفللاف

 ِهَرِش نم ذعتساف لضم وهف هرم نأ فقلت لن نفق
 اضرع الو امسج سيل وهف تاقولحما ةهباشم نع ةيلعلا تاذلا نوهزني ةلزتعملا ناكو

 لثم ةبباشم ديفت دق ىلا تايآلا اولّوأو « نامز الو ناكم هب طيحي الو ارهوج الو ةدام الو

 ظل ا
 ىف ماسجألا ضراوع نم اهنأل هللا نع تافصلا اوفنو . ةردقلا ىنعمب ةيآلا ىف ديلا اولوأ
 ناو ةيميت نبا ًاعباتم باهولا دبع نب دمحم هّدر كلذ لكو . تاذلا نيع اهنإ اولاقو مهيأر
 ىف اهنم ءاج امب ناميإلا عم هيزنتلا ة ةركفب هيبشتلا ديفت يلا تايآلا ىف اهلثم ذخأو « لبنخ

 ْ ظ : فّرشم نبا لوقي هلك كلذ نم ءوض ىلعو « نارقلا

 ىَوَح دق عءىش لكل ُهملعو 2 ىوتسا شرعلا ىلع شْرَملا وذ هلل
 نيديلاو عبصإلاو 2 هجولاو  نيعلا لثم ةيبشتلا ىضتقا امو

 هيبشتلا»و ليثقلا نع هل  هيزنتلا عم نكل هب نمؤن

 ٌرَقَس ىلْضَأ هتافص ىىَقَت نمو -ٌرفك مقلخب هللا هّبش نم
 لوقيو رفكلاب انفلسأ اك ةلزتعملا مهو تافصلا ىني نم ىلع مكحي ريخألا تيبلا ىفوهو

 « هادي تبسك ام ىلع بّساحي ئرما لكو ابسك مهل نكلو دابعلا لاعفأ قلخي هللا نإ
 ديشيو جارعملاك نارقلا نم هتازجعمو هيَ مثل ىبلا ةلاسرو لسرلا لاسرإ نع ثدحتيو

 ةعبرألا- بهاذملا باحصأبو ةنجلاب 56 ةرشعلا قايو ىلعو ناّيعو رمعو ركب ىبأب

 باسحلاو داعملاو ثعبلا نع ثيدحلا ىف ليطيو . ىرهاظلا دوادو ىروثلا نايفسبو
 تافصلاو ءامسألا ةينادحو ىهو ةينادحولا عاونأ نم ىناثلا عونلا نع ثيدحلا ممتْحي كلذبو
 هدحو هللاف « ةدابعلا ةينادحو وهو ةينادحولا عاونا نم ثلاثلا عونلا نع ثيدحلا ىف ذخايو

 هاوسل اهميدقت كرشلا نمو « روذنلا هيلإ دقت ىذلا هدحو وهو « هاوس ةوذ دج قددلا نع
 ظ *لوقي ريقي مسملا كرقلا قف اشو

 ءابتشا الو ٌدكلشالب كرش هلا ريغب لطم ْفْلَحلا |
 فاوطلاو ببق نم دّيشو اهيلع ىنب امو نيحاصلاو ءايلوألا روبق : روبقلا ةرايز مجاهيو

 مهل اوبلجيو ىذألا مهنع اوعفدي نأ اهباحصأ سانلا لاؤسو « ابرقت روبقلا كلت لوح

 ::كوقرت ةاجقلل ًابلط : برك مهب طاحأ الك « ءاعدلاب مهيلإ نوهجوتيل مهمإ لب ؛ ل

 رق ىلع اهودّيش دق ةيَق مكن اق مهيف ىذلا ةكرشلا رظنت ملا
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 رذثلاو حبَذلاب روبقملا كلذ ىلإ رقت نيعضاخ ابيلع اوفاطو
 حبلا جل ىف كّلفلا ىف اًس الو 2 ميهبورك فك تاومألا اولأس مكو
 رسعلا ىفو ءاخَّرلا لاح ىف هللا ىّوس  اوعد ذإ لئاوألا كرش ىلع اودازف

 ىف ثدحتسا امم ناكو « هتمجاه ام لك مجاهب يضم ةيباهولا ةوعدلا نم ىده ىلعو

 , ريك ذتلا اذه ىلع نينذٌؤملا ةيباهولا ةوعدلا تفنعو « ة الصلل ناذألا لبق ريك ذتلا ةةيزلا

 نبا لوقي اهرثا قو : اهنع فكلا ىغبنيو ةعدب هنأب هل ةفصاو قاع اهل هعتع كارو

 ظ ظ : فرشم
 بعلت نيّدلاب تنأ مأ ىَدُه اذهأ  هناذأ دنع ريكذتلا َلعاف لسو
 بَحصي ناك نم ضعب وأ افلخلا وأ ءهنامز ىف قّطْصملا اذه نس لهو

 ىلإ ىبتناو « ةيهقفلا بهاذملا باحصأ دحأ هّنس وأ نوعباتلا هّنس له لءاستي رمتساو ]

 نم الا ذخؤيال نأ ىغبني ملعلا نإ الئاق ء بتتجن نأ ىغبني ىلا تاثدحلا وول نم هنأ

 ثيدحلا صوصنب 5 ىلع اهيف ثحب ةديصقب ةركفلا هذه صخيو . ةنسلاو باتكلا

 . ةحضاو ايحو ممكحلا ركذلا هتيمستو « نييحو |مبيمسيو ؛ ميكحلا ركذلا تاباو: ىوبنلا

 : لوقي « ىلبابر ىدهو ماهلإ هنالف ىحولاب ثيدحلا هتيمست امأ

 هئازإب ىتأ دق لوق لك ىلع  هّضنو لوسّرلا ثيداحأ ٌمّدقو

 هئانع نم حرتساو حَرطاف ىأرالف ضراعم ثيدحلل ئأر ءاج نإو
 هئادتهاو هقيفوت ىف بيرالف هّملع رّهطمللا ىحولا نكي نّمو
 هئاعدا قدص نييحولاب تبثيو ١ عدم ةقيقحلا ىف هيقف لكو
 2 نيدلا وه ثيدحلا هنيبيو نارقلا هعسرب اق « درو هّقفلا رادم امه ثيدحلاو باتكلاف

 يسال يدم أل هتانيسو اسمو اسراك انما روب رتبي نأ نقعلا .نهوت.# فيدل

 .. اف 0 ةيباهولا ةوعدلا اعاد فرشم نبا رعش ىف ىلجتت وحنلا اذه ىلعو . .الوؤم الو

 . ميلاعتو ئدابم نم اهم لصتا

 ةيوبنلا حئادملاو فوصتلاو دهزلا ءارعش

 ةكم ةئيب ىه ةيوبنلا حئادملاو فوصتلاو دهزلا ءارعش تدهش ةيبرع ةئيب ربكأ لعل
 نكي ملو مارحلا تيبلا جحيو الإ دباع فوصتم الو كسان دهاز كانه نكي ملف ٠ ةنيدملاو
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 نم ريغ « هحيدم هداشنإو رطعلا هحيرض ةرايز ىلإ ىعسيو الإ . هيي لوسرلل حدام كانه

 نأ فيك عضوملا اذه ريغ ىق انركذ دقو . ةزالا وما نس ييسلمل نينللا د جف

 نبا اهنزن هنإ انلقو « اهيف نورواجيو ةكم ىف نولزتي اوناك جالحلا ذنم ةفسلفتملا ةفوصتملا رابك

 مقارشألا ناجرتتو قوصلا هناويدو ةيكملا تاحوتفلا فلأ اهيفو « تاونس ابيف رواجو ىبرع

 : لوقي هيفو

 ناللع ةهركي قاللع قانجألا ةقيردا نما .ىقأ
 ' ىناجش ام ماحلا اذه وجش >تحانو ضايرلاب َقْرْوْلا ِتَفَم
 ةفوصتملا ةفسلفتم نمو . جاجحلا هلقانتو نعلا ىو ةنيدملاو ةكم ىف ناويدلا عاشو

 559 ةنس ىفوت ىتح ةليوط تاونس اهب ماقأ « نيعبس نبا ةكم ىف اورواج نيذلا مهئارعشو

 000 1: '' هرعش نمو « لولحلاو داحتالاب لوقي ناكو
 روصلا لمكأ ىف صخاش هنإف 00

 ىرطو اهضعب نم ةلمج هنإف 0 ٌهَهْنك هنوك لب هنْوك هنأش لب
 قو نوينسلا نوفوصتملا ةنيدملاو ةكمب لزني 3 داو وع نباو نيعبس نبا ءاروو

 اذه ريغ ىف ا امك ةنسلا لهأو و نيب ةقرفلا ثعش مل ىذلا ىريشقلا مهتمدقم

 ةسمخ ضرافلا نبا اهب ماقأو قارعلا ىدرورهسلا نيدلا باهشو ىلازغلا اهزنو . عضوملا

 : هلوق لثم نم ةينادجولا ةيفوصلا هراعشأ نم اريثك اهيف مظن اماع رشع
 م6

 لق هلو وب ىَتْصُم هراتخا اف ٍلهَس ىوحلا ام اشحلاب ملْساف بحلا وه

 لبق هرخآو مقس لوو: اع هارب يطاق .ايلاظ "قو

 لهأ هل ممارغلاف الإو ًاديهش ا ا وب

 اهراز دقو « هربق رطعب هحور جرا : ةنيدملا راز الإ ِمُكيَع لوسرلل حدام قبب لو

 مأ» اهامسو « اتيب نيسمخو ةئاعبرأ وحن ىف هتبزمه مظن هيفو ٠ .لوسرلا حادم ربكأ ىريصوبلا

 ىق سانلا اهلقانت دقو « ةدربلا مساب ةروهشملا هتيميم كلذكو ( ىرولا ريخ حدم ىق ىرقلا

 ف كيزك قنا ذنم ميدق ا حيدمو . ًاناتتفاو ًاباجعإ هبراغمو ىمالسإلا ملاعلا قراشم

 نيتاه ةوظح لوسرلا حيدم ىف ةديصق لنت مل نكلو . ىرجملا عبارلا رقلا علاطم

 . نيتديصقلا

 (مبلإ ترجاه نيتسدقملا نيتنيدملا ىلإ ةرجاهملا فوصتلا راعشأو ةيوبنلا حئادملا بناحجيو

 ى دجن ام وحن ىلع « ةنيدملاو ةكمب نورواحم او دابعلاو كاسنلا ع ةركك دهر قامتكأ

 )١( هتحنجأب ماحلا قفخ : قرولا تفه . )١( "مو /ه نيلا دقعلا .
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 نرواحما ءالؤه ناكو . (هللا راج» بقل ىّتح « اليوط ةكم ىف رواج ىذلا ىرشخمزلا ناويد
 ريسفت أرقي نمو « ةنيدملا وأ ةكم ىف اهنوفلؤي ىّتلا مهتافنصم تايدهزلا نونمضي نوريثكلا
 هللا نإ) : ةميركلا ةيآلا ريسفت دنع هدحي فاشكلا هامس ىذلاو ةكمب فلأ ىذلا ىرشخمزلا

 : ةروصلا هذه ىلعرعاشلًافيطلًالسوت دشني ؟'' (اهقوفاف ةضوعبامالثم برضيذأ ىيحتسيال
 01 ا فا قلل ةملظ ىف  اهَحانَج ضوَعَبلا دم ىَرَي نماي
 د ماظعلا كلت قى خلاو  اهرحت ىف اهطاين قورع ىريو
 لوألا نامزلا ىف هنم ناك ام هتاطرف نم بات ِدبعل رفغا

 نبا هاقلن نم مهأ نمو « نيتدلبلا ناكس ىلإ نيفيرشلا نيمرحلاب نيرواجما كرتنلو

 لبني اهيف ءاملعلا تاقلح ىلإ فلتخاو « أشن اهبو 4917 ةنس نابعش ىف ةكمب دولوملا "'رفظ
 فلأ اهبو « ةيلقص ىلإ لحتراف « ةلحرلا هيلإ تبيحو « اديدش ءاكذ ايكذ ناكو « مهنع
 همجرت سيفن باتك و هو « عابتالا ناودع ى عاطملا ناولس» هباتك 585 ةنس ىق اهمك اجل

 عم هفشقتو هدهز روصت ىهو « هراعشأب ئلتميو « ةيلاطيإلاو ةيزيلجنإلا ىلإ نوقرشتسملا
 : © هلوق لثم نم همظنو رعشلا جسن : ىف ةعارب

 اكو .لوضنلا» لأ ريل  رولا» نك“ .ايقلعت 1

 هدافأو 2 ىَوَح امو -ىرسك زاح ام هَسْرَح ول
 ةدايرلام ةةيرشمو سم الإ تنك ام
 هَداهَّرا لهأل الإ  شْيَع ضرألا ىف فَصَي م

 نم دحأ ناك دقف « عانتقا نع هلوقي ناك نكلو الثم : وأ ةظع كلذ لوقي نكي ملو

 لزن الك اظعاو لوحتي ناكو . ةرسكلا مهيفكت . نيدهاز ءارقف اوشاعو ايندلا اوضفر

 قشمدو دادغبب ملأ « قرشملا ىلإ داعو برغملا دالبو رصم لزن « ةريثك ادالب لزنو « ةدلب
 : © هتايدهز نمو ه1 ةنس هتافو ىلإ اهطوتساو ةأاخ لزن' 0

 0! ىدْرُثو ىغْطُيو ىهلُت لوضفل ٌضْفَر دهُرلا امنإ ٌدهزلا كار
 ٌدَكو ضصرحب ابحرم ال مث انه اشيع -فافكلاب | ابَحَرم
 "0 ٍدكتو ءاقشلا نم ٍيبْضُتب ص رجلا نانسي صيرحلا لازي ال
 .هه/8 (ماشلا مسق) ةديرخلا (4) 0 000 085 مقر ةيآلا : ةرقبلا ةروس(١)
 . ه5 /37 ردصملا سفن (4) ] اولا كيرلش 5 ننالا 3
 . كلمت : ىدرت (56) نباو 48 / (ماشلا مسق) ةديرخلا رفظ نبا ىف رظنا (*)
 ..هفرصيو هلذي : هماتسي (1) ىاولاو 48/194 ءايدألا مجعمو "95/4 ناكلخ

 ١/ 1نقلا دقعلاو ١/64 .
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 5 نم  هكحل ام اردق دع نأ عيطتسي ال 6

 1 ,الإ ديفت+ال عتمو لوضف نم كلذ ءارو ام لك ىف دهزلابو فافكلا شيعب حصني وهف

 نايا لاز ل ادا كم نايغطلا ديف نأ و ناك نإ 0 نايغطلاو وهلل

 ْ . ءاضقلا

 ب للا عدول رار يجوب ام يابا 00

 دمحم هنبالو « ةنيدملاو ةكم نيب دراغلل ايف ركذ ( هب 0-5 ىلا تلحر» : هلوقب

 ظ . )١( اهلوأ ىف لوقي ةعراب ةيوبن ةحدم

 هؤام دّهشلا نم ىَلْحَأ ًالَهْنَم درو  هؤاَظ ٌديدشلا ىداَّصلا اهيأ خنأ

 هلال يلا مل نوب ا ةجاح ّىأ ىطصملا باب دنع ْلَّسو

 سب نكات رعاشلو ؛ ابيلا ربسشسل نأ ىنكي حل ؟ادملا ٠ نم تارشع نيتحدملا نيتاه ءاروو

 : ةباحصلاو لوسرلا ىف حيدم ناويد ىكملا ىمزمزلا زيزعلا دبع
 ىكملا قحسإ ىبأ لوق لثم نم « ةنيدملاو ةكم ىف ىفوصلا ُلزغلا كلذ بناجي ريكو

 ا ةرجهلل ا/57 ةنس قوتلل
َُ 

 مورأ كلكم لصولاو ىرمع ىو ىم ىلإ دودصلا اذ ا يم

 ميقم كاوه ىف الإ ُْبلقلا امن 2 ىّذَعو ىروجف وأ ىقرو ىدوجف

 رشع ىداحلا نرقلا ىف ةنيدملاو ةكم ءارعشل ةناحيرلا ةحفتو رصعلا ةفالس ىلاتك ىفو

 . "' ةفلتخم تالسوتو تايجانمو حئادم ىرجهلا

 مارغ فصوب 5 ىذيعلا ركب ىبأل ةعيدب ةديصق انيقل نعلا ىلإ زاجحلا 0 اذإو

 كسانم ركذيو ةكم ٍفصو ىف ذخأيو « هعبتيو هبلق هل داقنيو « هعفدي سيل زاجحلاب هل

 0 امو لا لل يدل

 هعقوم قاوشألا 8 نع ٌلجَب ىوه لك تاياغ ِبرْتَب فر فىفو

 3 رخفلا ٍدوط ياخ لضفلاو اهقدارس بورضم ةؤبتلا ثيح

 هعحضم. قارشإلا ٌرهاب دمحم 2 ًافرش ىقطصملا ءايبنألا متاخو

 هعوطت وأ لصُم ٌضْرَق ةال  ّضلاب رّركت ام هيلع ُهلإلا لص

 .7854 ؛ 1 51/ نض رضعلا ةفالس 02 5 9١ه/1ذ١ نيغلا دقعلا(١١

 . 184 / 86 (ماشلا مسق) ةديرخلا (4) . 748 /# نيقلا دقعلا(1)
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 لك لمشي انينح « مالسلا هيلع لوسرلا ربق ةرايزو جحلا ىلإ نينحلاب ظتكت ةديصقلاو

 رثكتو . هتبابصو هناتتفا نكامأو هبحو هاوه ىهف « اهقناعي نأ ديري اعأكو « كانه عضاوملا

 .حيدملاو ىفوصلا رعشلا رثكي اك تالاهتبالاو ةيعدألا ةنيدملاو ةكم ىف ترثك اك نملا ىف

 دلو ل تي ىعفايلا دعسأ نب 00 نب نيم رشا قو ونلا

 ةولخا بحأف داعو 7١7 ةئس ىف جحو « اهيف ءاملعلا ىلإ فلتخاو ندعب أشنو 59/ ةنس

 « ىشاوطلا خيشلا ىمسي ايفوص اخيش مزلو « لابجلا ىف ةحايسلاو سانلا نع عاطقنالاو

 ىلإ لحرو « تاونس رشع وحن ءاملعلل امزالم اهب رواجو ةكم ىلإ داعو . قيرطلا ىف هكلسف

 . ىرصملا نونلا ىذ دهشم ىف ةفارقلا ىف اهب هتماقإ رثكأ تناكو رصم ىلإ لحر ايك « ماشلا

 ةرايزل 77 ةنس نما ىلإ داعو « ةكم ىلإ اهكرت مث ةدم ةنيدملاب رواجو زاجحلا ىلإ داعو

 انب رم | مهمجارتو ةيفوصلا ىف هلو 548 ةنس اهب ىوتو ةكمب هاصع ىلاو . ىشاوطلا هخيش
 : 7 هلوق قوصلا هلزغ نمو «نيحلاصلا تاياكحو نيحايرلا ضورو تاتك

 لل .كينفناب سنن دفق تل" ”للع داؤفلاف ىناتدح اق
 لمي هارأ دجن ىلإ ىىلَمف  اهركذب ىنالَّلع ٍدجَت ثيداحأ

 ليزُيو اهركذ ىلقع- هّلوي اهنإ ةّيرماعلا ىل اركدت الو
 ليلَع كاذب .الوق وه فيك لقت نإف - اهدنع ضرع :ىركذب نكلو

 ليتق ماهتسملا ىَّنعلا كاوه قف ىضرْعُت نإو ىفشي قطَت نإف
 لغلغت نود ةيهلإلا تاذلا ىلإ اهب ازمار ةيرماعلا ليلب همايهو هدجوو هبح روصي وهو

 ةسيطلالا ةبحملا نالعإ دنع فقي « ىنس فوصت هفوصتف « ءانف وأ داحتا وأ لولح ىف
 قريصلا هل رقلا "افق نناغت فلو سو هلو نويعتت نا .ةيفخيو هنن ره يس وهذ + اهودعبالو

 0 هحنادم ىدحإ ىف هلوق لثم نم « ةريثك ةيوبن حئادم

 مدآ وش لبق نم ٌةرون ادب ًاَبِصْنُم تاوَّمّسلا قوف الع ىبن
 مساب ريغ هئادعأ ىلع اسوبع  ًامّسبتم اكحاض ىحضأ رْهّذلا هب

 محارم نم هلام ماقم ىلعأب ًابرّقم َنْيفَطْطلا لك قوف الع
 لصتي امو نييفوصلا دنع ةفورعملا ةيدمحملا ةقيقحلا ةركف مهلتسي لوألا تيبلا ىف وهو

 فوصتلا رعش نم نيبناجلا ىف هيكاحي نمحرلا دبع هنباو . ىدمحملا رونلا ةيلزأ ةركف نم اهب

 1١١8. / *” ةمرج ابل ةرهازلا موجنلاو 4١٠/هتنيملادقعلا ىف 5

 . ١١١/2 نيقلا دقعلا (؟) ( ةثيدحلا بتكلا راد عبط ) رجح نبال رردلاو ١/*

 1١1١4. 7/8 نيقلا دقعلا (*) ندع رغث خيراتو 8/١ علاطلا ردبلاو 9/8٠"
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 ناويد هلو « ''' ريزولا نب ميهاربإ نب دمحم نيينعلا فوصتتلا ءارعش نمو . ىوبنلا حيدملا مث

 حئادم مساب ةرهاقلا ف رشن دقو . «قئالخلا بر حدامم ى قئاقرلاو قئ ةئاقحلا عمجم » هامس

 هحرشب ةيباهولا ةوعدلا ءارعش نيب هل انمجرت ىذلا ىناعنصلا ليعامسإ نب دمحم ىو « ةيهلإ

 هباتك ى ىلاكوشلا هل مجرت دقو . ( قئاقحلا عمجم 0 ىف قلاخلا حتف» : حرشلا ىعسو

 ضعب ركذو فيلأتلاب ىنُع هنإ لاقو 110 ةنس دلو هنأ اهيف ركذ ةيفاض ةمجرت علاطلا ردبلا

 ةنس هلجأ هافاو ىّتح سانلا نع عطقناو ةدابعلا ىلع لبقأ نأ ثبلي مل هنإ لاقو « هتافلؤم

 ى ةليسو لزغلا ذختي ال هنكلو ( ىتبس قوص رعش هعيمج ناويدلاو . ما / له م5

 ءاجرلاو عرضتلاب هللا ىلإ هجوتلا نم كاسنلا دابعلا كلاسم كلذ ىلإ كلسي لب « ريبعتلا

 ةلك اش ىلع « نارفغلاو هنم وفعلا بلطو هللا بضغ نم فيوختلاو ركشلاو لكوتلا نسحو

 * :لكوتلاو  ءاجرلاو' عرضتلا ف .هلوق
 انيلاظلا نم ىلإ . كاشخأو اجرلا ّلهأ تنك ذا كيّجرأ

 انيلئاسلل  كبحي 20تملع دق تنك ذإ ّرفعلا كلأسأو

 انيمك احلا مكحأ ىلإ قف ٠ ”اعّذلا دعب 2 ىرمأ تضوفو

 انيمحارلا محرأ اي َتحماسو  ىبونذ نم ىنتيفعأ تئش اذا

 انينمَحمْلا هب شحم تنأو هل ”لهأ تنأ ىذلا اذهو

 انيفرسملا هنا ثيضصصدلا ًاباطيغ رع الا تلق ل ناو

 مهسفنأ ىلع اوقرسا ةيننلا ىداهاب لق: لاعت ةلوق لارخألا كيلا ىف ريشي وهو

 تنال ةدهون ناويدلا ىف ةينارقلا تانآلا مظن نم رثكي وهو . ( هللا ةمحر نم اوطنقت ال

 موكرم وأ فوصرم ظعو رعش اهنأكو ةرثكلا ودبتو . ابولسأو ةغل هيف ام بذعأ نم

 ىف ةقيرطلا هذه ىلإ ريزولا نب ميهاربإ نب دمحم عفد [ئذلا ناك امبرو . ضعب قوف هضعب
 ءاهقفلا خيش ىعفاشلا ئرقملاب فورعملا ركب ىلأ نب ©9 ليعامسإ هرصاعم فوصتلا رعش

 ولع ةهابن ريثك هل. سيل نم اومهوا ديبز ةيفوض نم» ةعاجب ىأر:نيح هئاق ع ةناتو: كي قف

 ءانف نم اهب لصتا ام لكو هتقيرط مجاهو همجاه همالك نع بيعلا ىْفَتو ىبرع نبا ةبترم

 نعلا ف دنع قوم اذن ناك ةناتلف نقانمق علف عدوأو « داحتاو لولح نمو هنأش لج هللا ىف

 ريوصت ىلع مكاقلا وصلا رعشلا نع - ودبي اك - هرصع ىف مهنم ريثك وأ ءارعشلا فرصناف

 )١( علاطلا ردبلا هتمجرت ىف رظنا(( 0 حئادم» هناويد عجارو م١/*؟ علاطلا ردبلا رظنا ١/١1 .

 ةرهاقلاب ةيفلسلا ةعبطملا عبط «ةيهلإ . ]
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 هددري امم كلذ ىلإ امو ةيلعلا تاذلاب داحتالاب ناميإلا ىلإ ىهتني اريوصت « ةيحلالا ةبحا

 . ىسلفلا قوصلا. عزنملا باحصأ

 نأ ىغبني هنأ ىلع ةرخأتملا بقحلا ىف ريثك دهزو ظعو رعشب فرعلا رشن باتك ضيفيو

 د لح و وذل ناك رصعلا نم ةروخأب لدن فوض: رعش نقلا ىف خاخ هنأ ركذن

 - هصخنسو « ىعربلا ميحرلا دبع نعلا ةيفوص ربكأل ىوبنلا حيدملا ىف هرثكأو ؛ لبّطلاو راّطلا

 ؤ نا

 ءارعشلا خيرات باتك ضيفيو تومرضح ى وصلا رعشلاو ىوبنلا حيدملا رثكبو

 ىنغتو الإ كانه رعاش دجوي مل هنأ ناسنالا نظيل ىتح « ةريثك تايدهزبو امهب نييمرضحلا

 ب سورديعلا ركب ىبألو « ةيدهز راعشأو ةيفوص تايلزغ ضعببو هن لوسرلا حيدمب

 رخزي وهو كسانلا ةجحو كلاسلا ةجحم هامس قوص ناويد م 16١8 /-ه 9418 ةنس ىوتملا

 ىوص وهو . ىّيمح رعش -- هنومسي اك - وهف « ةينعلا ةيماعلاب هنم ريثكو « ىفوصلا رعشلاب

 : هلوق نمو نوينس تومرضح ةيفوص عيمجو ىس
 لاقملا ) نع دوهشلا قلغشألا -.ىدوهتت < قيقت حصولا | معن

 ىلاوملا ىلولا ىف تبرجه تنكل ىبلق :ٌميمص نيقيلا ٌلحولو .
. 

 خلاضتا 7275 و ريغلاب ال -ىردص َليزن ٌروضحلا ناك ولو
 تاذلا ىف ءانفلا نع الضف ةيهلالا ةرضحلل دوهشلا ةبت رم ىلإ لصي مل هنأب حرصي وهو

 . هللا ىوس دوهشم الو دوجوم كانه نوكي ال ىّتح « ىرشبلا هدوجو نع هلاصفناو ةيلعلا

 لوسرلا حدميو « اعرضتم اعشاخ ةريثك تايجانم هبر ىجانيو « ىَّنِس فوص كلذب وهو

 / ه4617 ةنس قوتملا ةمرخماب 'رمعلو . ةمراضحلا ةيفوصلا رابك نم-دَعي وهو هلي
 هلوق نمو ةيوبنلا حئادملاو تالسوتلاو تاثاغتسالاو تايجانملا هيف رثكت قوص رعش مم6

 2 :٠ هتالسوت 0 َْف

 لصفلا نعي نطلا فن ةلط  ةقق هلا كهل ع ع

 ىلكوت هيلع نمو ميظعلا شرعي 2(لا هل نمو ميظعلا هللا وه ْنَماِ

 ليحت  تمدع ىتكرذأ هاثوغ ١ هثوغب 2 ثيغتسملا ثيغُي نماي

 ةريثك اراعشأ فاقثلا هل دشنأ دقو . ىولعلا تالا 11 2 نينعب قاوم رود نمو

 قو ظعاوملاو قاوشألا ىفو دئادشلا ىلع ربصلاو ءاجرلاو ىوبنلا حيدملاو دهزلاو فوصتلا ىف

 +547 ردصلا سفن( اهدي امون 0:1 1 نيييرصللا ةارعشلا خيرات )١(
 170/1١ . ١ نييمرضحلا ءارعشلا خيرات (؟)



 لح

 : ةيوبن ةثاغتسا ىف هلوق نمو « هللاب ةثاغتسالاو ةاجانملا .

 افملا ب ب اي قلخلا ميظع اب افولا ّلهأ اي هللا َلوسر اي

 0 لا ىجترملا معن هللا دعب تنأ

 انه نم ٌكلردأ ثوَعلا معيرس ايا 0 ىرولا ريخ اي ٍلّمسرلا ماتخ اي

 دحأ صخنسو « ةيوبنو ةيدهزو ةيفوص راعشأ نم ىصحي داكي الام فاقسلا باتك ىفو

 دال ولك ريوردبلا قلصت حبا نحلل يع رخو وذل محراب
 رعشلا نأ نم عضوملا اذه ريغ ىف هانركذ ام انظحال ناع ىلإ تومرضح انكرت اذإو

 دهزلا رعش كانه عنيا لوقعملا ذا « اهيلع جراوخلا ةبلغل ةئيبلا هذه ىف عشي مل قوصلا

 ةينسلاو انيح ةيمامالا نايع ةئيدم سفنو . ىسلفلاو ىبسلا هيعرفب فوصتلا رعش ال فشقتلاو

 دمحأ ناع ماكح نيينسلا نييناهبنلا رعاشل دجنو . صلاخلا ىفوصلا رعشلاب نعت 7 مل رخآ انيح

 هئالا ىلعو هللا ىلع ءانث اهلك ةيميم حيدملا ءارعش نيب هل انمجرت ىذلا ىلاتسلا ديعس نبا

 انركذ دقو ىسبحلا كانه ءارعشلا ىرخاتم نمو . فشقتلاو دهزلا ىلإ ةراح ةوعدب اهمتخيو

 .  ءاجحلا فورح ددعب ةيوبن دئاصقب هحتتفا اناويد هل نأ

 ةفالس باتك ىلإ عجري نمو « دهزلا رعش ىف مهست نأ ىعيبطو نيرحبلا ىلإ لوحتنو
 ةيفوص راعشأ ضعبو « ةرثؤم ظعاومو « ةينابر تايجانم نيرحبلا ءارعشل هيف دحي رصعلا

 : "2١ ىنارحبلا ةيابش نق كب لمع هللا: نع نأ لوق لثم نم

 ِدَجَن ىلع لدي قرب ىل حال امو ِدْضَقلا نع ليلدلا لض دقل ىرمعل

 دجولاو مهلا نم ران ىف بقت ةجهمو ماني ال لب تبف

 ا وو رارع نم ٍبيط ةحفتب اهليبسل يدتعا هنآ :ىبع“ تلقو

 دعولا نم لاحملب ىضري ناك دقو

 ةوعدلا ىف راعشأ ةيباهولا ةوعدلا ءارعش نيب هل انمجرت ىذلا ىئاسحألا فّرشم نبالو

 تافضأ الإ اهيروربم نود كت مساع ربو كهف ذإ « ةايحلا عاتم ضفرو دهزلا ىلإ

 0000 ل ا يي

 لوسرلاب اهيف ديشي ةيوبن ةحدم هلو . هادي تمدق ام الا ءرملا عفني نلو « ناف اهيلع نم لكف

 نب ميحرلا دبعو ىعلا ىعربلا 0و ديا هتلاسرو

 فرصا .نيوودعلا» ةظيضن

 )١( ةناحرلا ةحفنو . ه#1 صرصعلا ةفالس 188 /8. )١( ةيدابلا راهزأ نم : دنرلاو رارعلا .



 ه ١

 3 غرلا ميحرلا دبع

 لوقيو « هتأشنو هدلوم نع ةحضاو :تامولعم انيدل سيلو « ىمي 0 قوص رعاش

 عرب لبج نم نيتباينلا ىف نكس ىنعلا ىرجاحلا ىعّربلا ىلع نب ميحرلا دبع وه» : هرابز نبا

 نالكورب هلوقي ام اطخو . م1601/ه٠8# ةنس ىفوتو « رعشلاو ملعلاب رهتشا ثيح « نملاب
 ناثلا نرقلا ءارعش قم هنأ م نوسلكي هلوقر امو: ىرعتملا سفاخلا نرقلاا ءارغس نماهنأ نم

 تايجانمو هلل تاديمحنو تاحيبست نيب موسقم هروهمج ى ناويدلاو . ىداليملا رشع

 ةثاغتسالاو هلع لوسرلا حدم نيبو هتردق لئالدو هفطلو همعنو هتينادحو نايبو هل تاثاغتساو

 اريبعت ربعي لوألا مسقلا ىف وهو . هتافصو هصئاصخو هتازجعمو هلئاضف نايبو لسوتلاو هب

 كلذ عبتي امو ةيلالا تاذلاب وصلا لزغلا ةعيص كلذل ذختي الو « هبرب هقلعت نع اراح
 ةعول نم هيف ثعببي امو ىنابرلا لاو ا دوهشب هتوشنو ةيفوصلا ةبحملا ىف ةيحورلا هتادهاحم نم

 عاطتسا ام لكب لواحي هدجن ذإ « الثم ضرافلا نبا دنع دجنام وحن ىلع مايهو دجوو

 ءانف هيف ىنفيلو اوحم هيف ىَحُميل لب ىنابرلا ملاعلا ىف قرغتسيل ىداملا هلاع نم صلختلا

 تاذلا الإ ائيش سحب دعي ملو روعش لكو ةدارإ لك تيحم وأ هيف تيّنف اهنأكو . اقلطم

 . دوجولا ىلع هتعشأ ضيفت ىذلا اهلاجو ةيلعلا

 تاذلا ديجمت وه رخآ ىنعمب امنإو ىنعملا اذهب:ايفوص ارعاش سيل نإ ىعربلا يحرلا دبع
 هللا ءاعو ىملإلا قلذللا بئاجع هيف روصي ديجمت وهو . قوصلا بحلا زومر ذاختا نود ةيلعلا
 , هئالا ىلع هدّمَح عم « نوكلا ىف ةرذ لك ىلع رطيست ىتلا هتردقو ءىش لك عسو ىذلا

 ظعولاو ءاعدلاو تايجانملا عمو « ةينابرلا هتافص نم نارقلا ىف ءاج ام ضعب طسب عمو

 ] : هلوق هلام عيدب نمو « حلاصلا لمعلاو ةبوتلا ىلع ضحلاو ليمحلا

 هادن: نم بيجي ميركلا نإ وهاي كبر ٍدانو عوضخلاب فق

 افك هيلإ اعطقنم هوجري نم ّلكف هيلإ ًاعطقنم  هالصقاو
 هارت تنويعلا سيل نطاب وه ٌرهاظ وه ٌرخآ وه وأ وه
 ةآرد ظل كوشن دوضتت نافع .ةوتيرلا" تلاد. هل. لع

 دنع فولأم لاعتسا وهو « ةيهلالا تاذلا نع ريبعتلا ىف (وهو» ةملك مدختسي وهو

 ءانغلا رعشو ١50 ص (قيفع ةمجرت) نوسلكينل نبال علاطلا ردبلا قحلم هراعشأو ىعربلا ىف رظنا (1)
 948١و ١8١1و هد ص مناغ هدبع دمحمل ىناعنصلا عبط) . نالكوربل ىبرعلا بدالا خيراتو ٠٠١ ص ةرابز
 .”ةرهاقلاب .ارازج .عنلظ» فئارردو. ."ةاهستاسوا عداو هسا يل اطخا دقو ه8/ 8 (فراعملا راد

 (« ئمالسالا فوصتلا. قو :رظناو دمحا نب نمحرلا. دبع
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 ى ام لك نأكو واولا نوكسب «وه وه» : نوفتهي ذا « ركذلا رعش ىف ةصاخو ةيفوصلا

 عم هاوس نود هدحو هنيعت اهنأكو وه ةملكب نوحيصي مهو « هللا ادع ام مهنع بيغي دوجولا

 ى ىعربلا رمتسيو . "2١ نعلا ىف ءانغلا دئاصق مهأ نم ةديصقلاو . هتيبوبربو هب مهنافرع

 آ ؤ : هلوق لثمب ةديصقلا

 ا نك ذج. قع انج علل نب لح كلي ىف
 هالع هعيمجلا الع مث ىسركت 20لاو شرعلاو ىلعلا تاومسلا بو
 وذلك > .تابلابو». .تايسارلا# اثم انيك .نضرألا طيب ةاحدو

 ةازمالاو2 .كلشار»  هضذإ نجي عري فالح لع حايرلا قرجت

 ضرألل هطسبو نوكلل هعنصو ناسنإلل هقلخو ةميظعلا هللا ةردق نع ثدحتي انه وهو

 ضرألاو ءامسلا نيب حايرلا ريخستو « جيبب تابنب اهنييزتو لابجلا نم ساورب اهيبثتو
 هللا ةردق نايبل مكحلا ركذلا نم هدمتسي اذه لكو « ةبيط حيرب رحبلا ىف كلفلا ءارجإو

 كتارويفلا همك عسو) : هنأش ّلَج لاق اى ملاعلا ىف ام لك ىلع اهناطلس امس لا
 هلمشي نا هلوسرب هللا ىلإ لسوتلاب ةديصقلا متكيو . دودح اهدحت ال 0 (ضرألاو

 : لوقي « هاضرو هتياعرو هنارفغو همركو هتمحرب
 ةادث 2 مانألا مع اممْنُماب ٌمركلا اذو لاجلا اذو نلالجلا اذاي

 ول 0 و ه مه

 اجو كيدل ٌلضف هل نميو دمحم  لضفب انلسوت 2 لبقا
 اع َنِمَّصَق دق ثداوحلا نإ  ةمحرب مبحّرلا دبع ىَرع دّدشاو
 هارشخأ ىف هاشخم ىعذلا هقو ةماركع لك هايد ىف ٌهَلْئَأو

 هاعرت اضراب كَنْيع ناك نم  ُبخَي ملف هنع كاضر ّدَرَب هقذأو

 نيل اغلا درا للدملاو مييفاللاوب ةعاطلا  نذلعا عم ناويدلا ىف تالسوتلا هذه رثكتو

 ديجمت نع عيطتست الف اهفطاوعو اهرعاشمب اهنم رثأتسي ابح اهبرل ةبحملا ةصلخلا سوفنلا للذت
 مسا هيلع قلطن نأ نكمي ناث مسق ناويدلا ىف مسقلا اذه لباقيو . الّوِح الو افارصنا اهبر

 نايبو دجوو مايهو ةلوتو بحو فغش هلك حيدم صاخ عون نم حيدم هنكلو ىوبنلا حيدملا

 نوكيل هيلا عرضتلاو لسوتلا نم ةحدم ولخت الو . ةميركلا هميشو هلئاضفو لوسرلا تازجعمل

 . نم تايبأ ضعب قوسنو راو هايند ىف هاعريو هوفعب هلمشيف « هبر دنع اعيفش هل

 : هل ةينون ةحدم

 .ىناد الو ٍصاق نم ديحا لك تقم لو ًّك تلم . انف: ..دَنئاَو

 )١( ص قاعنصلا ءانغلا رعش رظنا  . 18١لابجلا : تايسارلا . عسوو طسب : احد (؟) .



 هاو 0 0 و ًَ يلا كلا

 باهربو ' تالالدب (|ةهصخو هب دوجولا هللا فّرش "بذهم

 ناحيجو ٍناحيم مام اهصْخُي ملا تبتك ول ٍلمرلا ّدَعِب تازجعمو
 نابرعو مجع نم نيقيرفلو ن 2 ِدلَقّلاو نّيتوكلا ديس دمحم

 لوسرلل ىعربلا حئادمو « ةبذع تاييآلاو:: ىرغصلا ايسأ ىف ناربن ناحيجو ناحيسو

 نيح عامسألا عتقل امنإ لب « ناذآلا ىلع ًاعقو اهفخأو ةيوبنلا حئادملا سلسأ نم ع

 نمو . ةيقيسوم ةوالحو ءافص نم هب زاتمت 0 عتمت اك اهيلإ ىعَصَن

 00 ٠ : ةحدملا د ميتاوخ ُْى هلوق هتالسوت ادي

 ىناقلي موي ىذالماي لاراب ىلمآ اي هللا لوسراي قدا

 ىفازيم كنم لضفب حَحَرو ًادوج للر نم تمّدقام كهاجب ىّبَم
 فازحأ لك ل بوطخلا نم ىفرواسي ام فشكاو ىئاعد عمسأو

 هتقي ضل سوم ىلا ا لارا
 نأو هذالم نوكي نأو هتحاس ىف هلبقتي نأ هلك هللا لوسرب لسوتلا اذه ىف هلمأ لكو

 هبر ناوضر قحتس ىبح « هتانسح نيزاوم تلقث نمم هلعجم نأو « هتارثعو هللز هل رفغي

 لك هنع عفدي نأو « هلزانيو بوطخا نم هبئاوي ام .لك هنع فشكي نأو « هسودرفو هميعنو

 أع لوسرلاو . هنارفغو هتمحرو همرك هيلع غبسي نأو . هاّمِح ىمحي نأو « همومهو هنازحأ
 زوفلاو تائيطخلا نم ةلاقإلاو نارفغلا مهحنمي نمم « هتمأ دارفأل عفشملا عيفشلا وه كلذب

 مهنع جرفيو لالضلا نم مهذقنيو بوطخلاو ثراوكلا ىف نوعلا مهحنمي اك « نانجلاب
 ال ميشلاو قلخلا ىف لاك وهو « هتاعافش هنم هللا لبقتي ىذلا لماكلا ناسنالا هنا « مومحلا

 : لوقي هنا لب ,ء تازجعم نم هيدي ىلع هلل ىرجأ ابو هب ىنغتي ىعربلا لازي
 نتك رضا قيسلارب اللا 55 مدآو هّتوبت تناك نإ

 امركتو ًالضفت نامزلا الم دقف مدع نط ”انركلا" دوجتو هبو

 نومهلتسي ذإ « هريغو ىريصوبلا اهب ىنغت ىتلا ةيدمحملا ةقيقحلاب هناميإ نيتيبلا ىف سحنو

 نإو ٠ مدآ قلخ نم مدقأ هتقيقح ناكر علا ءاملا نيب مدآو انلاوتنكو : وهلا وألا

 ىذلا < ةايخلا اكيد 2 . ىناثلا تيبلا ىف ىعربلا لوقي 0 ب هلك نوكلا

 : ًاحدام.هيف 0 ةلك :ةوجولا نايك ىف قرش
 ربا

 »ع ٠

 م ةهديص كولا نع رونلا أشنمو هتروصو هاتعم شرعلا ىذ رون نم

 . رون لك ى دهاشي هرونف « هرون نم ئشان دوجولا يف رون لكو « هللا رون نم وهف

 كلت فصو ىف ناعيدب ناسمخم هلو . ةعيفرلا ةيلاثملا لوسرلا لئاضف امناد ىعربلا ددريو
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 : هلوقب املوأ لهتسا « لئاضفلا

 مظنت ودوقعلا ناجيت ٌدوقْعو ْمَظْحَي دماحملا ٌرطَخ دّمحمب
 مُظك رجانحلا ىدل بولقلا موي مظعألا ماقملاو ةعافشلا هلو

 رم ةلضاراع هقحبف

 هدشني نأل احكلاص سمخما لعج كلذبو « نييلات نيتيب لك عم ريخألا رطشلا روديو

 دقو « ىناثلا هسمخم سمخملا اذه ةلكاش ىلعو . سماخلا رطشلاب ةعاج هيلع درتو دشنم
 تست رار عيار نع كارت 0 ا

 هده
 (١)سورتديعلا نمحرا دبع

 ابو « م058١ / ه 118 ةنس ىف مري يدع دلو ؛ لضفو ملع تيب نم ىمرضح

 خيشلا ىلع هقفتو « ةيبرعلا اذشو ميركلا نارقلا ظفحف هدجو هبا ةراغزإ .ى اشن

 « كلذ دعب هتالحر ترتكو , دنهلا ىلإ هيبأ عم رفاسو . هيقفلب هللا دبع نب نمحرلا دبع
 نع ذخأو جحلل ةكم ىلإ بهذو : انسح ًاداز اهئالع نم دورت نأ دعب « اهنم داع دقف

 مث « فئاطلا نكسو ةكم ىلإ دا / ه88١١ ةنسرصم رازو « زاجحلا خويش

 يأ ىأر مث « فئاطلا ىلإ داعو ًادحاو اماع اهب ثكف م1048 / ه151١ ةنسرصم راز
 قشمد راز رصم هناطيتسا ءانثأ ىفو م1750 / ه1174١ ةنس هترسأب اهلزنف رصم نطوتسي نأ
 م8//11 / ه197١١ ةنس اهب ىوتو رصم ىلإ داعو 0١ ةنس ةناتسآلا رازو ١١87 ةنس
 هيل ير اطذق كتاكيت ةدسلا نجيم بتاع ىلا سيرتعلا اقع نفدو
 بلغت « ةريثك تافنصم هلو . ةيفوصلا قرطلا خويش هب قلعتو . هتايح ىف كسنلاو حالصلاب

 : برعلا قنا ؟ىنن ب ىلع احرش هل نورك ذيو « ةيفوصلا ةعزتلا اهيف هيلع

 قطا ىف نك ىف لايبخل نوكلا كا

 ظل ل اس اة مرتي
 تادذلاب داحنا الو لولح هراعشا ف مسبلق ع وسلم ملا فوصتلا ىف هولغ ولغي ال وهو

 دجن اقحو . ىنابرلا رونلا ةيؤرب معني هنأ الو ةيملإلا ةقيقحلا نم اسبق هيف نأب روعش الو ةيلعلا

 عوبطم رافسألا قيمنت هناويدو ١4١ ص ىناعنصلا ءانغلا خيرات هرعشو سورديعلا نمحرلا دبع ىقارظنا(١)

 . ةرهاقلاب ءارعشلا خيراتو ىدارملل رردلا كلسو 507/57 قيبجلا
 رعشو 0٠ / ؟ ةرايزل فرعلا رشنو ١84 /17 نييمرضحلا



 ل

 كلذ ىق قرغتس هنأ نظت ال نكلو ؛ وحصلاو وحّملا نعو ءانفلا نع ثيداحأ ضعب هدنع

 لغوت نود كلذ نم رهاظب ملي هنأك « ضرافلا نبا قارغتسا ىّتح وأ « ىبرع نبا قارغتسا

 هكا وع ةيارح ديو خرب و ورمل ةقيرط ىلع اهتوشنو رمخ اب ملي اك « هيف :

 ظ 0 : هلوق
 ل حطش ”ىسدقلا ىوملاب ادد وحمت ريغلل ةرمخ تشع |

 وحصا تسل لستلا خب نسالا ققاغ وأ قرذاغ 0 ىلذاع
 حمرو فيس هنود ..نم اشر ىف - اقبلا نيع انفلاو ناف انأ

 * كمت نيحل ادحلا كلت قع روف ٠ انفلا رمخخ نم بلقلا صخش ماَه

 حبس نيرحَبلا عمُجَم ىف ىل ثيح اناد وحصو وَحَم ض3: الا

 وحلا ةركف نم اهب لصتتيامو ةيفوصلا ءانفلا ةركف نأوه هفوصت نع لاقي نأ نكميام لكو
 اضيأو « هبر دوهشل دادعتسا ىلع نوكيل ةيرشبلا تافصلا عيمج فوصتملا ىف لوزتل ىّبح
 ارهاظ دجن كلذ لك ء«ركس نود ةيلعلا تاذلل دوهشلاو برقلا هل لظي هنأو وحصلا ةركف

 لوقي |( ةركسملا ءانفلا ةذل ىف اقارغتسا الو ةرارح دجن ال نكلو « سورديعلا دنع هنم

 ..ةاوقب اهلي مولا كانا لونغتي وأ دوينعلا اهب ودشي ةيلزغ هتايلزغ ريخخ نمو « ةفوصتملا
 دورشلا ىبَظلا را هيقالاام 2 ذودخلا َنْيَم ىلع عمدلا حش

 رص

 ذوسألا داص أشر ةبيجعو قداص ٍلازغ نم ىموقلاب
 دولطل .تايتور .نلكلا هج مق قا ةاثلا: لحا

 رينا ا تالا ا نا
 نا ع ناسا ع لزغ نع ءىش ىف قرتفي ال ىملإلا لزغلا اذه:نأ حضاوو

 قأكو .  ىرغملا املا سورديعلا يلق تّبص ةيقيقح ةاتف ىف لزغ هنأ ةلهو لوأل هؤرقي نم

 فصولاب ظتكي ىذلا « قاوشألا ناجرت» : ىبرع نبا ناويدب ىداملا لزغلا اذه ىف رثأتي هب

 يعل يسرب الو ويوم زانق رع لوما زر ال لليل حو وخلا ىلا
 : ًادشنم سورديعلا ىضميو ٠ . ىنابرلا

 دودصلا ران لزأ نمسا "ايبا اشحلا وحن تفتثلا 3 1
 ذودقلا ٠ ناش قف قطحلا هقلمأو محلا اذه نم ٌدَقلاب َةَفَطَم

 بث هر

 ُدوجّنلا ىصقأ نم قربلا الالام طصا |  ىشغت هللا ةالصو

 , هئمظ ليلغ ؛ئفطي ةيداطا سمشلا نم اسبق وأ دورشلا ىبظلا نم ةتفل ىنمتي وهو
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 قارفو رجه ىف امئاد هنأكو « هدوعو قورب ىأر املط لصو ىف وأ هوحن ةفطع ف لمايو

 قم: اع اد وكشيل هنإو : دوهشلاو برقلا هحنمي نأ اعراض هبر ىلإ لسوتيل هناو نيبو لطَمو

 0" نق نمد انضولاب علا

 كلبي انفو بع ريم مل يح الا
 مجوم ْبلقلاو فرطلا ٌريهس ىلامو ٍةَرْسَحِب ٌُداؤفلو ةبيثك ىنولو
 عملو 00 2 0 رو نم قارف نم 0 اذه ىنلان اف

 هؤاشحأ تّطَقَت دقل ىتحو رص بسلا نذل ا ل

 عاجوألاب ظتكم هبلقو « هرهاس فرطلا دهسم امئادو « هداؤف عاتلاو هنول بأتكاو
 لعل ؛ هعومد لسريو هركذي ىني ام وهو « هرونب ملاعلا ًالمب ىذلا هبوبحم رجل تاعوللا»و 220

 : هلوق نمو هباصوأو رجحلا باذع نم هصلخيو هيلع فطعي - لوقي اك- هبوبحم
 ناي 1 عاود د  .نايح عع + تملا
 تدل ني فايل» قام ارم هيام اف
 تابئاص  مهساب ىنامر رت اي ا

 ايلا ساك لبق م افطع بصلا ىلع افطع

 لوح امب الو هناكمب رعشي دعي مل هنأب تايبألا هذه نم لوألا رطشلا ىف حّرصي وهو
 هئانفو ىناسنالا هدوجو نع انل ثدحتي ىكل بهأتنو ء هدوجو نع باغ امنأكو « هناكم

 ملاعوأ ىفوصلا ءانفلا ملاع لخدي هنأكوأ . قاذ دوجو هل دعي مل امنأكو « ىنابرلل دوجولا .ىف
 « هلاثمأو ىبرع نبا نم رطشلا راعتسا هنأكو « كلذ نايب ىف رمتسيال هنكلو « ىهلإلا دوهشلا

 وهف , فوصتلا ةفص هنع كلذب ىنن نأ ديرن الو . ءانفلا ىف الو دوهشلا ىف ركفي ملو

 نمو هساوح نم درجتي هلعجي نأ هنأش نم اقمعت هفوصت ىف قمعتي ال « ىنس فوصتم

 : اهحناوف ى لوقي ضرافلا نبا ةيئاي اهب ضراعي ةيئاي و ىدلملا هناك نتف هدوجو ]

 هعايتلا الو هدجو دنع سيلف « ضرافلا نبا ةيئاي نم را هتيئايب واع امنإ وهو
 مل . ةيهلإلا هتاضويفو قلطملا لاحلاب هفغش الو دوهشلا ةبترم ىلإ لوصولا ىف هتادهاحم الو

 هدنع دجن ايحطس افوصت ناك امنإ هفوصتف « قمعتلا اذه هفوصت ىف قمعتي سورديعلا نكي

 . فراج هلو نودو ةرارح نود نكلو مهمتاحلطصمو ةيفوصلا ةغل



 ستضع ١

 هعاوناو رَْنلا

 ةباتكلا عونت
 امهريغو ربحلاو قرولا ىلع اهوصح ةبوعصل ةباتكلاب ةيانع ةريزجلا تائيب لقأ دجن تناك

 اذه. لئاوأل اهيقرش“ ىف اتسسأت نيتللا نيترامالا نأ نظلا .بلغأو « ةيداملا اهلئاسو نم

 - نباف « ةباتكلاب ناينعت اتناك لصوملا ىف لْيَْع ىنبو هّلِحلا ىف دَيْرَم ىنب ةرامإ : رصعلا
 نيب بتكي ناك ةرجهلل ه9 ةنس ىوتملا رعاشلا بتاكلا حلفأ نب ىلع نأ ركذي ناكلخ

 نزيك ةياتك قع و فارمأل قاتلا نلفتوب 117 هييئيشت فايع رنا رفأ عمو قد

 نيترامإلل لئاسر انيديأ نيب سيل هنأ ريغ . ديزم ىنب بتاك حلفأ نبا ةلكاش ىلع مهيديأ نيب
 عضوملا اذه ريغ ىف انب رمو . ًادودحم ناك |مهيف.ىباتكلا طاشنلا اذه نأ ىلع لدي امم « ًاعيمج

 تناك « ىلع لاو ارم لآو لضف لآل ةيودب تارامإ ةريزجلل ىبرغلا لامهشلا ىف تاشن هنأ

 ةرداص ةريثك ميسارم ىشعألا حبص ىفو « كيلاملاو نييبويألا نم رصم ماكحل ءالولاب نيدت
 وأ مهدحأ نم درب رثعن ال اننأ ريغ : ءاقلبلا ىف ىدهم لآل كلذكو « مهئارمأ ةرمإب رصم نم

 وأ تاباتك دجن ال لثملابو « نيفلتخلا اهماكح دحأ وأ رضم ىلإ ةهجوم ةلاسرب قدأ ةرابعب

 نم ةوادي رثكأو ةراضحلا نع ةديعب تناك دقف « اهجراخ ىلإ دجن طساوأ نم ةهجوم ًابتك
 لهأل ءانتعا ال هنإ» : لوقي ىدنشقلقلا لعج ام كلذ لعلو « ةيبرغلاو ةيقرشلا اهفارطأ
 نوتأي امف نأ ىلع « مهلاح هيضتقي ام بسحب مهنع بنكي امنإو « ةلمج ءاشنإلا نفب ةيدابلا

 هيف مهيلعو ناسللا ملع دق مهنع ذإ « لاح لكب ةغالبلاو ةحاصفلا نم اعنقم هب

 ٠ . حيحصو قيقد لوق وهو .( 2 لوعي

 را :«ءاشنؤلا اراك نودي اهدازمأ اندعجوب ةكدب ةصاخشوت زال ىلإ ذيك انكي اذإو
 . قارعلاو نمسا ماكحو رصم نيطالس ةبطاخم ىف لئاسر نم نوديري ام اوبتكيل قدأ ةرابعب

 .4 ىشعألا حبص (؟) و1 6 تاكله نال ناعألا تافو(19

 "معك
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 روص هيفو : نووالقل اهب فلح ةكم ريمأ ىمن : دل نيف ةروص ىف دهع ىشعألا حبص ىفو

 اذه ىف كيلاملا نيطالس محل هبتكي ناك امو ةنيدملاو ةكم ءارمأ بيصنتل ةفلتخم

 رصع ذنم رصم ناعبتت اتناك دقف « مهلزعو مهتيلوت رمأ مهل ناك ذإ ء ©7بيصنتلا

 ىلا ىه كلذ ءانثا ىف رصم تناكو . نييمطافلا رصع ذنم ةريثك بقح ى لب « نييبويألا

 مرحلا ةخيشم ىو ءاضقلا ىف ةصاخو « نيتدلبلا ىف ىربكلا ليلا باحصأ نيعت

 . 9 ةفيظولا تابجاو اهيف ركذَت « نيبعتلا. اذهل ةفلتخم جذامن ىشعألا | بص و ىوبنلا

 وحن ىلع فئاطلاو ةنيدملاو ةكم ىف ءابدألاو ءاملعلا نيب ةيصخشلا لئاسرلا لدابت رثكيو

 اولظ ذإ ةفيرط جاوز بّطُحخ هيف اناقلتو « موصعم نبال مصعلا الس باتك ىف اناقلي ام

 ىلع ؛ عجسلا اهيف عيشي ةقمنم بط ىهو « ميدقلا ديلقتلا اذهب جاوزلا دمع ف نوظضح

 هد مارح ا دجسملاب ةيكلامأ 0 دمحأ نب نيدلا جات وهو « ةاضقلا دحأل أرقن ام وحن

 ا اهلالظ د لع هو « ةنتفلا اهب تت ةنج جاوزلا نإ» : جاوز ةبطخ ىف

 ايندلا ةايحلا ةنيز علطتو « دادولاو نيجوزلا نيب ةمحرلا هضاير رمُثَت ( ةّنجلا كجوزو تنأ

 جلبتيو « ىجدلا لايذأ تحت حبص ةّرط نع هتليل رفُسُتو « داؤفلا َةرمث هسئارغ تلمتحا اذإ
 طين ىلع ال ينال نصرت رخو ءاججلاو ""لاوجلا باجح ىراوتت سمش نع هموي

 نع هب مصنع , ىذلا نصخلااو « ةباصع رخفأ رهوحجب الا ! موقي ال ىذلا ضرعلاو « ةباصالا

 قادحألا كرتعم نيب ام ىه ىّبلا لاجرلا عراصم نم هب نحب 1 جرحلا ىمح ىف عوقولا

 حارفألا لبلب هدشُنيو « هبولطم ىلإ ىوقتلا مامزب ذخآلا اهب لّسوتي ىتلا ةليسولاو « جهملاو
 ةتباثلا ثيداحالاو « تايالا نم هيف درو ام هلضف ىف كيهانو « هبيبح ريم ىبسمأ نمل ائينه

 . حضاو ةبطخلا ىف قيمنتلاو « © تاياورلا حيحص ىف

 نيتعماج هبشي ام ىلإ ىلدملاو ىكملا : نامرحلا لوحت فيك ةفاقثلا نع ثيدخلا ىف انب ّرمو

 رابك نم اهب نيرواحم ا ةرثكلو نيتسدقملا نيتدلبلا ف فئنص لك نم ءاملعلا ةرثكل نيتريبك

 « ةيملعلا .تازاجإلا ةباتك ىرجهلا سماخلا نرقلا ذنم تعاشو . ىمالسالا ملاعلا ءاملع

 م ةداعو «.هتافنصمو هتايورع تازاجإ نيبمانلا هبالط ضعبل بتكي ريبكلا اغلا

 ذيملتلابو هلضفو ملعلاب اهيونت ةزاجإلا ردص ىف بتكيو « هخويش نم تايورملا مهنع ذخأ

 ةت رثاكتي ذخأ تازاجإلا هذه بناجيو . تايورملاو تافلؤملا درسي مث « هتهابنو

 . لمعلا : اجحلا .تيبلا .امهدعبامو 747 1778/1١ ىشعألا حبص )١(

 . ١57 ص رصعلا ةفالس(5)  .اهدعبامو 758 ء7١/0٠74 ىشعألا حبص )١(

 ظ فوج ىف سورعلل برضت راتسأ وأ رتس : لاجحلا (8)
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 نيمرحلا ءاملع نم امإ ريبك ملاع ىلع هضرعي باتكل فنصملا ناك ةداعو « ةفنصملا بتكلا

 خيرات ى نيغلا دقعلا باتك فلؤم قاس دقو . نيتنيدملاب نيرواجملا ءاملعلا نم امإو نيميقملا
 ىهو « (هباتك نم لوألا ءزجلاب هتمجرت ىف هتافنصمل تاظيرقتلا نم ةفئاط نيمألا دلبلا
 اهئانبو مهتاداهش وأ مهمالك قيمنتب مهسفنأ باتكل نوظّرَقملا هب ذخأي ناك ام ىدم روصت

 . ءادآلاو- سركلا ق :لاح قم دةف عيشي امو عجسلا ىلع

 اذه ظحالنو « نعلا ىف ترهدزا اى ةباتكلا هب رهدزت مل ةيبرعلا ةريزجلا ىف ًارطق لعلو-..

 اهسفنل ذختت تناك ذإ ( هه” - 9#5) ةيليعامسالا ةيحيلصلا ةلودلا دهع ذنم راهدزالا

 انمجرت ىذلا هبانلا رعاشلا مقل نب ىلع نب نيسحلا هيف باتكلا رابك نمو « ءاشنالل ًاناويد

 . ةيصخش ىرخاو هل ةيسايس ةلاسرل ضرعنسو « رشني امل لئاسر ناويد هلو ءارعشلا نيب هل

 ( نعلا ىف ةيمطافلا ةكرحلاو نويحيلصلا » هباتك ىنادمحلا هللا ضيف نب نيسح ديسلا ليذ دقو

 ةسيفن لئاسر ىهو « نييمطافلا ءافلخلاو نيبحيلصلا ماكخل نيكد لئاسرلا نم ةفئاطب

 ةينفلا ةباتكلا طاشن نم روصت ال ًاضيأ لب « بسحف ةسايسلا نوئش * نم روصت امل ال

 ىف حاجن لآ ةلود نييحيلصلا رصاعي ناكو . ىرجحلا سماخلا نرقلا ذنم نعلا ىف اهراهدزاو

 ديبز رابخأ ىف ديفملا باتك بحاص حاجن نب ُشاّيَج وه اهبان ابيدأ اهئارمأ نيب دجنو « ديبز
 ةمدقم باتكلل عضو دقو ٠ اهءابدأو كسر ءارعش مضي ناكو « ىنعلا ةراع هرصتخا ىذلا

 ديج لسرت هل ناك هنإ لوقي ةراع نأ كلذ نم مهأو . اهنم ريثكب ةراع ظفتحا ةعوجسم

 كلذب امدقم « عتمم لمع هنإ لوقيو « تادلجي ةدع هنم ىأر هنإو ةفلكلا نم ديعب

 ناك ايرع اا ةيانحوا نورد .ةلودلا ونت لايقل تدون ىصتخا هتمجرل
 رعش هلو « ةيماقعلا بطخلا بسنت هيلإ» هنع , ىدتجلا لوقيو « حاجن نب ميسا

 ةيبدأ ةكرح 000 -4ا/5 ندعب عْيَرزوتب ثعب لثملابو . 7« قئار لسرتو «

 ةراع لوقي هيفو « ىدْيَعلا ركب ىلأ لثم بتاكر يغ هيف رهتشا ءاشنإ ناويد محل 5 ةيوق

 مايألا ىف لالخلا ابأ قفوملا خيشلا تعمس» : ديفملا رصتخم هباتكب هتمجرت ردص ىف ىنلا
 ذئموي امهو « زيزعلا دبع ىلاعملا ابأ سيلجلا ىضاقلاو ( ىمطافلا زئافلا ةفيلخلا مايأ) ةيزئافلا

 نم انيلإ لصي مل : لوقي نم الإ امهنم امو ( ةيمطافلا) ةيولعلا ةلودلل ءاشنالا ناويد ابحاص
 نعلا ةريزج نم انيلع درت تابتاكم نم نسحأ « قارعلاو ماشلا باّتكل انيأر الو « قافآلا

 ةغالب هل نإف ندعب ىذيعلا دمحم نب ركب ىلأ قيتعلا ىبَأ لضافلا بيدألا خيشلا ءاشنإ نم

 ًارعاش ناكو « اهيناعم لضف ىلع اهيناعم لدت ًاظافلأو « اهعوبني مركب اهعوبطم ةبوذع دهشت
 )١( نيقلا دقعلا ١// "5419تكتلا - كولسلا ىف ىدنجلا رظنا(؟) . اهدعي امو 57:7 .
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 . عنتماف « هل ًابتاك هذختي نأ لواح نملا هاش ناروت حتف املو . هرعش ضعب انب ٌرمو « ًاعراب
 لك ىلع نكلو « .شايج الو ةماقع ىلأ نبا الو وه ال هلئاسر نم ءىش انيديأ نيب سيلو

 رم وحب دججيل نا لحلو 0

 ةباتكلاب ىّتعُتو ( ه808 -575) ةيلوسرلا ةلودلا اهب موقت ام ناعرسو ع نويوألا

 ءايلوأ ىلإ ءارمألا نم دوهع ضعبب ىجرزخلل ةيؤلؤللا ا 096 ظفتحيو « ةيناويدلا
 نيطالس نيبو مهنيب لئاسرلاو بتكلا نويلوسرلا لدابتي و « ةيسايس لئاسر ضعببو مهدوهع
 . 7نييلوسرلا ىلإ نيطالسلا ءالؤه نم ةهجوم ةريثك لئاسر ىشعألا حبص ىفو « كيلإمل

 ىلع لدي ام ىشعألا حبص ىفو « ةيديزلا ةمئألا ةئيب ىف ةطشن تناك ةباتكلا نأ ودبيو
 اتاك ماو مهيلإ ةبتاكملا ممر ىلع صني ذإ « كيلاملا نيطالس نيبو مهنيب ةناكملا ةزك

 .ىلاعلا ميركلا بناجلا - لالج وأ - ةمعن - ىلاعت هللا فعاض وأ - ىلاعت هللا مادأ»

 , مالسإلا لالج « راهطألا ليلس ىمالعلا ىنسحلا ىبيسنلا قيرشلا ىمامإلا ىديسلا

 ةفيابخ» ميقا نوما لب زم« ىولعلا "بسنلا رخف ع ىوتلا طيبا هش , مانألا فرش
 ؛ نيملسملا رخذ « نينمؤمل معز رك « ءايلوألا حلاص « ءايلعلا سأر « ةمنألا

 2 ًاعبشما ةارقو 2 هيف هليغو ٠ اهنرم هتاف هلا آلو ؛ نيطالسلاو كولملا دجيتم

 ا لب كلذ فو ني ع فرشملاب مأ ثيح هادهو 1: اهم ا ضيفل

 . عطقنت ال تناك رصم نيطالسو نييديزلا ةعألا ءالؤه نيب ةلسارملا

 رثكتو . زاجحلاب نيتسدقملا نيتنيدملا ف ترثك ايك نملا ىف تازاجإلا رثكت نأ ىعيبطو
 فورعملا ركب ىبأ نب ليعامسإ نيدلا فرش ىضاقلا ظيرقت لثم نم « بتكلا ظيراقت
 نيلأتلا اذه ىلع تفقو» : لوقي ذإ يلا دقعلا بحاص تافنصم دحأل ىنعلا ئرقملاب
 مامإ نم هفنصم رد هّللف « ربخ حصأب ناسحلا ظعاوملا ثيداحأب ىتآلاو « ربعلا دئاوف ىلاتلا
 ةقرم لغو ديون دع قاسلا نع زري قالو . ظفال مولعلا رهاوجم رحبو « ظفاح
 نم نورقملا اذه ىلع هباوث لزجأو « ةينمألا ةياغ هللا هغّلب ٠ قفاوم ظافحلا مالعألا
 ملا

 حلاصلا خيشلا مهمضأ نم نوريثك ظاعو ايف او جني اب 1ع لأ نأ ىعيبطو

 ى هلو « ىزوحلا نبا وحن هيف ىحن باتك ظعولا ىف هلو 556ه ةنس قوتملا ناولع نب دمحا

 رمل اذه نم ةرخآب نعلا تزاتماو ..2© ةعيدب ةروثأم تاكو ةريثك لوصف فوصتلا

 84/10 ىشعألا حبص (5) سو سورس سوو ىنثعألا مر

 150/١- ١57. ةيؤلؤللا دوقعلا (9) مو ىو امل



 عضوملا اذه ريغ ىف ًالقتسم ًاثيدح اهل دقعنس ةهكف ةيبدأ تاباتكب
 ةيسايسلا لئاسرلا كانهف . تومرضح ى هب قتلن ىبلاتك طاشن نم نعلا ىف هانيقل ام لكو

 هذيملتل رحبلا حلاص نب نسحلا خيشلا ةزاجإ لثم نم « تازاجإلا كانهو ةيصخشلاو

 ؛ رئارسلاو رهاوظلا عماج هلل دمحلا» : اهردص ى ءاج دقو «رمع نب سورديع ديسلا
 رايغألا تالظ نم اهل ىلجتتو « رئاتسلا اهنع عفترت ىتح « رخآلاو لوألا هاضريو هبحي ام ىلع

 كلت ىلإ هتياعرو هتيانع نيعب قترتل « رهاظلاو نطابلا وه نم ىلع اهتيلكب لبقُتو « رئاصبل
 ءارو ىلجتتو «رظاونلا كلت هدهاشت امب اهرئارسو اهرهاوظ ةراعب ىلتعت لزت ملو « رئاظحلا

 اهيتأي ىتح , رهاق هدابع قوف وه نم ةيموميقب .قلطملا لايجلا دهاش تح ٠ « رباغو لفآ وهءام
 ةيحورلا ةمغنلا. هذه ى اليوط لظيو .« ؟)رخا الو هل لوا ال لاج اذه نإ : ءادنلا

 قلطملا ةيلعلا ٍتااذلا رونب هتافنصمل هنع هذخأ عم هذيملت لصيإ نأ ديري هنأكو هلا

 .|هؤاوضأ دوجولا ص ىذلا '

 ىف هضرعب ىملاسلا نيدلا رون ىبَع دقو رلطعلا كاولط ل ياك الات ظفتحت ناع تلظو ><
 دشار مامإلا هب بتك باتك هدنع دجن ام ةعيلط ىفو . ( نإع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت» هباتك

 ىلع هئاضق دعب ةرجهلل ةنس اهعيمج ناع هل تناد ىذلا ىضابالا ديعس نبا

 | وهو هتالو دحأ ىلإ هجوم باتكلاو . كانه نييهوبلا ةالو نييمامالا ةعيشلا مركم ىنب كلم

 هللا مرح |غ ءاهتنالاو يع هلوسر ةعاطو هللا ةعاطب كيصوأ ىفلإ) : طفلا اذه ىلع هلهسي

 وأ كلغقتو“ لص دوا كءاس اف « ؛ ةرماوأ نم هب هللا كرمأ اب لمعلاو « هرجاوز ىف كيلع

 انه [يالاز دكا كلا نع يا , هب لمعتو فورعملاب رمأت نأو ع كّرَض

 نأ حضاوو .« 00 قاوعألا نم :قللذ: لع ةرزاو مو "6 ناظيشلا عئادخ نم وادخل

 ةنس قوتملا ىلع نب دشار ىضابالا مامإلا اذه دعب ةمئألا نمو . عجسلاب لفحي باتكلا

 . "'عاجسأ م ًاطورش هل بتكي ىرسلا ىسيع نب دمحم هيضاق ىرنو « ةرجهلل ه٠

 لثم نم ًاعوجسم ًاباتك ةيناعلا تايالولا ىدحإ لهأ هيلإ بتكيو ناسغ ىبأ نب دمحم هفلخيو
 ' هيلع ميديو  هئاقتراو هتعفر ف ديزيو دنا ترش ادع نيرع اع تارا : مهلوق

 ىبأ نب ىسوم 0 لوتيو مك هئاتل مركب ًالجاع انيلع منيو « هئاعن نم عستا ام

 باتك وهو جورخلاب مهسفنأ مهثدحت نم ضعب ىلإ اباتك أرقنو 544 ةنس داجن نب ىلاعملا

 )١( نييمرضحلا ءارعشلا خيرات / ١85 . )( نايعألا ةفحت  /1١؟9/ه .

 )١( نايعألا ةفحت  515/1١نايعألا ةفحت (4) . اهدعب امو 7477/1 .
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 مركم ىبب لئاسر نم ًائيش«نايعألا ةفحت» هباتك ىف ىملاسلا نيدلا رون دروي القو . ")” عوجسم
 ًائيش دروي الق كلذكو 447 ةنس ىلإ 8٠" ةنس نم ناع ةنيدم اوكح نيذلا نييمامإلا ةعيشلا
 . عساتلا نرقلا ىلإ ىرجحلا سداسلا نرقلا نم اهومحح نيذلا نيينسلا ناهبن ىب لئاسر نم

 ذإ ةقمنم لئاسر ىهو « مهلئاسر دروي ذخأ نييضابإلا ةمنأ ىلإ مهدعب مكحلا عجر اذإ ىتح

 ضعب نم ةهجوم لئاسر ىف عجسلاو عيصرتلا اذه عيشيو . عيصرتلاو عجسلا اهيلع بلغي

 ضعب نم ميلإ ةهجوم وأ اياصوو حئاصن لكش قى 6-5 ىلإ جراوخلا نم
 . ةردقملا دنع وفعلاو ةفأرلا رشنو لدعلا قاقحإ ءاغتبا ىوزن لهأ نم وأ مهعايشأ

 ىف ىشعألا حبص ىف دجن اننأ ريغ « نيرحبلا لهأل ريثك ىناتك طاشن انيديأ نيب سيلو

 رصم ماكح نيبو مهنيب لئاسرلا لدابت ىلع لدي امم ًافيرط 2” الصف مييلإ ةبتاكملا مسر

 لئاسر ضعب «رصعلا ةفالس» هباتك ىف موصعم نبا نودو . كيلاملا دهع ىف ةصاخو
 ضعب رشع عبارلا نرقلا ىلإ رشع ىناثلا نرقلا نم رجه ءارعش باتك ىو . اهئابدال ةيصخش

 . ديدش عنصت اهضعب دوسي دقو عجسلا اهيف عيشي اهعيمجو . ى نرخ لتامر

 ةيناويد لئاسر
 ف ةلضتم تناك ر ضف نينو زاجحلا نكسدقلا نيعتيدملا نيب ةيناويذلا لئاضرلا نأ انيرم

 رصعلا ىف كلذ لبق ام ىلإ عجري اهخيرات نأ ىف كش ال لب ىكولمملاو ىبويألا نيرصعلا

 كلذ نم ادج ليلق اهريغو ةيخيراتلا رداصملا ىف لئاسرلا هذه نم قب ام نأ ريغ « ىمطافلا

 ال هرجزي 308 ةنس ةكم ريمأ ّىَتن ىبأ ىلإ سربيب رهاظلا هب بتك ام

 ( نس لا نديم ٠ لأ ييفنلا بسلا كرولا ل رسما اكل سرع عدن

 اهسفن ىف ةئيسلاو «٠ نسحأ ةوبنلا تيب نم ىهو « ةنسح اهسفن ىف ةنسحلا نإف دعب امأ
 « مرجملا تيوآ كنأ : ديسلا اهيأ كنع ىنغلب دقو . شح وأ ةوبنلا تيب نم ىهو « ةئيس

 اللد ددلع تفل ل نإفا , مركم نم هل اف هللا نهي نمو + محلا مد اتااحسباو

 : ىمن ا هيلإ بتكف . ( مالسلاو ع كدحج فيس كيف اندمغأ الاو

 زر دات مج كرام قاف نفي ان : نضمن سوس عش نأ نب كمع نمو

 )١( نيقلا دقعلا ( ") .؟9ه/١ ةفحتلا 458/1١ .

 ىشعألا حبص (؟) 10/0٠" .
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 . « مالسلاو . ىوقتلل برقأ وهف ْفْعَت نإو « ىوقألا كديف ذخأت نإف « هبر ىلإ بئات

 ىف اجاجوعا نيتسدقملا نيتنيدملا ءارمأ دحأ نم نوعقوتي نيح كيلاملا نيطالس ناكو
 مهدهاع اه انا اتعاب عرق ةزيس ريس نأ ناعالاو ةوهعلا هنا نوني ازوضوأ كح

 وأ ةكسلا برض عمو طخ ل وهركدا عطا علا اجور يور بم

 ةسايسلا ذفني نأ 581 ةئس نووالق ناطلسلل 9 ىبأ دهع لي امفو ظ مهئاعسأب دوقنلا

 : !'' طفلا اذه ىلع ىضمي وهو هل ةموسرملا
 انالوم ةعاط ىف ىرهاظو ىنطاب نيب تيواسو ىّيوط تيفصأو ىنيقي تصلخأو»

 ىفإو . . امهدالوأ ةعاطو حلاصلا كلملا ناطلسلا هدلوو (نووالق) روصنملا كلملا ناطلسلا

 . مهملاس نمل مّلِس « مهيراح نمل برح « مهقداص نمل قيدص « مهاداع نمل ودع
 رصم نم ةلصاولا ةيروصنملا ةفيرشلا ةوسكلا رمأ ىف هدلوو ناطلسلا انالومل هتطرتشا ام مزتلأ

 ىناو « هريغ ملع هَمَلَع مدقتي ال نأو مسوم لك ف ةفّرشملا ةبعكلا ىلع اهقيلعتو ةسورح أ

 نيفكاعلاو نيدابلاو نيفئاطلاو نيرئازلل اهريغو جحلا مساوم مايأ م ل را

 ( هلوقو هلعفب داع لك نم مهتسارح 00 نيفقاولاو جادو يرض 0

 ةبطخلا درفتب - هللاو - رمتسأ ىننأو ؛ يس + هينرش ى جهتقزا ىف

 - هللاو - ىننإو . ىلولا صلخما لعف ةمدخلا ىف لعفأو ٠ ىروصنملا فيرشلا مسالاب 3
 . «بيحم عيمس لوأ هرمأ ىعادل نوكأو « بينتسملل بئانلا لاثتما هميسارم لثتمأ

 در ىذلا باطخلا ىف همدختسا اى عجسلا دهعلا اذه ىف مدختسي مل ىمنابأ نأ حضاوو

 مدختسي مل كلذلو « بولسالاب هتيانع نم رثكأ نومضملاب انه ىنع هناكو « سربيب ىلع هب
 وه هعنص نق دهعلا امأ , هدهعل ءاشنإلا بتاك عنص نم قباسلا باطخلا لعل وا « عجسلا

 . قيمنتلا نم ايلاخ ءاج كلذلو « هئالمإو

 خنيملا ةلاسو اناني يقلب نمو ف ةهيانعلا ةلؤدلا كو ةريثك ةعلا» ىف ةناويذلا لتاسرلاو
 ىلع نب دمحأ مركملا كلملا ناسل ىلع ةيحيلصلا ةلودلل ءاشنإلا بتاك مِقلا نب ىلع نبا

 نب ديعس لايتغاب ابيف هربخي ىمطافلا رصنتسملا ةفيلخلا ىلإ ةهجوم ىهو 4١ ةنس ىحّيَلصلا
 404 ةنسل ةدعقلا ىذ ىف جحلا ىلإ هقيرط ىف ىحيلصلا دمحم نب ىلعل شايج هيخأو حاجن
 هنكم امم « هيبأ رأثب ذخالل دعتسي مركملا كلملا ىضم فيكو ديبزل امهدادرتسا نم ناك امو

 هوخأ برهو ديعسب كتفيو . مهعومج قحسيو « ةيلاتلا ةنسلا ىف حاجن لآ ىلع "ضني

 كلملا تاراصتنا ةلاسرلا ىف مِقلا نبا روصيو . هتعاط ف دييز لخدتو ع دنحلا ىلإ شايج

 )١( نيقلا دقعلا ١/5517 .
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 دمحلاو ةلمسبلاب حتتفت ةلاسرلاو . ًاقحي اهقحم فيكو نيجراخلاو ةيديزلا شويج ىلع مركملا
 ةديقعلاب هْغْبَص وأ هسّمَعو نييمطافلا ءافلذلا ىلع ءانثلا ىلاوتيو « هلوسر ىلع ةالصلاو هلل

 )١ ةينايبلا اهتعور روصت ًافارطأ اهنم قوسن نحنو « ةيليعامسإلا ةيمطافلا
 ىلع ايقاب امهزع هللا لعج « ةفالخلا ةّدس ىهانيو « ةمامإلا ةرضح ىجاني كولمملا»

 هب لرش و ىيواذلا تفر كلذب سبي هنأ ماع ؛ ماودلا عطقنم ريغ امهدجو ؛ مايألا
 اند ماركا باحس نم الظتسمو يضم ارب هالوم نم ( اعلطتم) امئاش ' نييسحلا ىلع

 هبرقو هاندأ نم ةلرتم ًاضرعتمو « اَِلَع اناكم صاصتخالا بنر نم اًنوبتم و « اًيور ( ًاثيغ)
ُ 7 

 ىرج امو « ةقوعد:قايخا ىهنيو « هتريزج زج هنأ ا< علاطي ةمدخ مّدق ناك دق هنا . أيجن

 نيدلا ءادعأ بولق تألم ىّتلا « نحملا رئاود نيم هيف ترادو ..نتفلا نم اهرمأ هيلع
 نياك رخل مننا ولام 2 + وفكر ناقل نفاكلا راج قا ةز اونو ارورع
 مزع دو . . . (ًارورغ الإ هلوسرو هللا اندعو ام) ضرم مهبولق ىف نيذلا لاقو « اروتسم
 ديبعلل ازيسملا ىلع هيلع هللا تاولص هيلو ةريخو ىللاعت هللا ةريخ دعب ( مركملا كلملا ) كولمملا
 نم نيرشعلاو عساتلا ىف اهدروف . . ديبز ةنيدم ىلإ ( هيبأ ةلتق شابحألا حاجن لآ ديري)
 دوال دلو تدير را حل يي يسارا ها ارح ب دقو 5 رص

 ىف ةايحلا هارأو « هفنأ ىف نايغطلا حير ناطيشلا خفن دقو « ةنيدملا تارونا نحنا ]ع انا

 نه بلو ؟اعزتادل لتس )نإ. نأ نط اجاناوكلا نينار بم ا هج

 نورقلا نم هلبق نم م كلهأ دق هللا نأ ملعي ملوأ) «املون ضاع هزي را تور

 هلل اوماق نينمؤملا نم وب ولا هيلإ فلدف . ( اعمج رثكأو ةوق هلع ديخأ وق نم
 ضاذلا هللا بيع نك فهكلا د انج ل زع -هللاو « اراعش ربصلا اوذخناو «٠ اذاضنأ

 هطخس فوخو « هبلطو هاضر ءاغتبا ىف مهسفنأب نيدئاج « هببسب كسمت نم عطقني ال
 2« فوحزلا تلاسو « فوفصلا تجام « ناقيرفلا ىلادتو ناعمجلا ىءارت الف . . هبضغو

 ٌربغاو « ماجلا لاصو ٠ مادقألا تلولراو بيرت( تااضر تفكوو « فويسلا تعلو
 ميقا و لاخلا تباتكاو , لاجآآلا تنادتو « لاطبألا تعادتو (رابغلا) ماتقلا
 زوغأو ع واقوألا ةنلطو (فويسلا) رافشلا تمحتلاو تن انضألا ةيعدنقإ . ىنامالا

 جيرض نيب مهوكرتف « مهمستقت نينمؤمل ىديأو ٠ مهمهلت قحلا فويس تقفطو . .رارفلا
 اروقعمو . . . همدنب عفتني مل مدانو « همدق ىعس هجنب مل دراشو « هفو هيديل واهو « همدب

 نع رضم : بهان لكل ةلُكأو « بئاو لكل ًةصرف اوداع دق ء حيرج نوعطمو « حبطن

 .708 ص ىناذمهلا نيسح روتكدلل « نما ىف ةيمطافلا ةكرخلاو نويحيلصلا» باتك ىف ةلاسرلا رظنا (1)
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 ٠ مهلاصوأ هللا عطق دق « نيرساخ مهملاعأ دراوم نيدراوو « نيرفاكلا مهلاثمأ عراصم :

 مهابح هلبح نم تبو «(٠ ..ي
 هظافلأ ءافطصاب ىنعي هنأ حضاوو « عجسلا ايف ا او ةليوط ةلاسرلاو «

 نيد ال نع كو 52000 مرح نم ديري ام م اب ةمءالملاو 8

 ىلا ةةينارفلا هقئارآلا نأ" همالك رغنب هتيانع روصي امثو . هتارابع ' نم ةرابع ىف ازاشن الو

 ىتح ًادصق هيلإ دصقي ناك ءاقتلا وهو . ايعيبط ءاقتلا هيفاوق عم اهلصاوف قتلت اهسبتقي
 امات اماحتلا ةلاسرلا ىف مغنلا سرج محتلي .

 اهلئاسرب ةيانعلا ىف هرصع ذنم نعلا ذخأت نأل ايوق الالّتسا ناك مقلا نبا ناكر

 كلذ ظحاليو . هجيبدتو عجسلا فّصَرو قيمنتلا نم ليلق ريغ اهيف معي ةيانع ةيناويدلا

 دهعلا ىف ظحالي ام وحن ىلع « ةيلوسرلا ةلودلا ىف ةبوتكملا دوهعلاو لئاسرلا ىف حوضوب

 رفظملا ناطلسلا هيف ضف ىذلا )/ - 515١فرشألا ناطلسلا هنبال هدعب نم مكحلا(48

 ©7ءاعدلاو مقلي هللا لوسر ىلع ةالصلاو ءانثلاو دمحلا دعب هلوقب هلهتسي وهو « رمع :

 ثعاب ىلع « بيرقتلا ىعاد - هللاو - هيف رثؤن ال ْنَم مكيلع انْكْلَم دقف دعب امأ»

 ىلع «راثيإلاو ىوهلا ةمزالمالو و صيحقلا لجأ ىلع «. صيصختلا لجاعالو ؛ بيرجتلا

 دارملا ىلع انتريخذو «رينملا انباهشو ءريطخلا انليلس وهو .رابتخالاو ىولبلا ةموادم ,
 داعملا ىف ةاجنلاو زوفلا هللا نم هيف لّمؤنو « دابعلاو دالبلا حالص هب وجرن ىذلا انريصبو «
 هدهع ءافوب مزتلا دق ام « ةياعرلاو قفرلا ملاعمو « ةياملاو بذلا بوجو نم هل انمسر دقو .

 ديدسو « هلاصخ ديمح نم مكفرعن نلو . هدنع نم الإ نوع ال نَم هتناعإ ىف لوئسملاو

 ناسل لك ىف مكلبق نم اشفو , ناحتمالا عم اكزو « نايعلل ادب دق امب الإ هلاعف (

 ءاملا ةسالس اسلس نوكي نأو ظفللا ةيفصت ىلإ ديدش ليم نم دهعلا ىف ام حضاوو

 بيرقتلا ىعاد» ةملكف « هتاعجس نيب ةقيقد ةنزاوم نم هيف ام ًاضيأ حضاوو : ريفلا (

 اه ةنزاوم اهيلت « صيصختلا لجاع» ةملكو « بيرجتلا ثعاب» ةملك اهنزو ىلع عضوت

 ىولبلا ةموادم» ةملك اهنزاوت « راثيإلاو ىوحلا ةمزالم» ةملكو « صيحقلا لجا» ةملك

 ةياهن ىف تافدارتملاب نايتإلا ةلواحم هلثمو . عماسلا نذأل ءاضرإ كلذ لكو «رابتخالاو

 امث ( هلاعف ديدس»و ( هلاصخ ديمح »و « ةياعرلاو قفرلا)و (« ةياللاو بذلا » لثم ةعجسلا

 مالكلا مغن ناي ىف ةبغرلا ىلع حوضوب لدي .
 ها ال١٠ -595) ديوؤملا هيخا دهع ىف ناك اعرو فرشالا ناطلسلا دهع ىف اناقلتو (

 )١( ةيؤلؤللا دوقعلا ١/ 54/١ .
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 نب دمحم رصانلا . ىكولمملا ناطلسلا ىلإ رهطملا نب دمحم ىديزلا ريمألا نم ةهجوم ةلاسر

 « هحنابق اددعم « بورحلا اههيب تلاط ىذلا ىلوسرلا ناطلسلا ىلع اهيف هرصنتسي نووالق

 . هرامد ليجعت ىف اوملظ نيذلا ىرحم هئارجإو « هرايد نع هئالجإل شيحب هفعسي نأ المؤم
 ندرعلاو:هتفا شالا:ةاقوب 6 اهعف 0 ةذب ولا شويحلا ترضخ اذإ هلا +:ةتلاسرب: ف لاقو

 مد بقنابل رن او هنت نلفعاو غ د هديب ام هنم ذقنتسا اذإ مث « + اهفيخا ا

 ةبغر الو . . هباجعإا ىضتقي ام هيلأ ايدؤم « ةباجإلاب ًانذؤم نتاطلسلا ىلا تبكو و: لاق مت

 ا را دإلبلا لك هلو ةصلاخ هلل نوكت ةرصنلا نأو ء بلسلاىفانل

 ههجب سمسا هل "اطول عجسلا نأكو « 23) ةعوجسم ةلاسرلا نم ةعطق ىدنشقلقلا فطنتقاو

 ا ًُ

  ةيده اهعم ةلاسرب هيلا قوقرب ىكولمملا ناطلسلا 0 ( هم. - ا//8) ليعامسإ

 نم ندع نم هلمحي امو هرجتم ليهستل ىلا رمع نب ميهاربإ نيدلا ناهرب ىضاقلا اهلمحي
 . ةلاسرب ةلاسر وأ باتكب ًاباتكو « ةيدبب ةيده ليعامسإ فرشألا هلدابيو « ةراجتلا ضورع
 ريغو ارجات ةينعلا هتيعر نم رصم ىلع دفي نم قوقرب ناطلسلا ىعري نأ هتلاسر ىف بلطيو
 . ماظعلا رعاشملاب كربتلاو ضرفلا ءاضقل « مارحلا تيبلا جح ىف هل نذأي نأو ءرجات
 , اهضفخي ىك اهريمأ ىدل طسوتي هلعل نعلا جاح ىلع ةكم ىف تاقفنلا عافترا نم وكشيو

 اهيف ثدحتتي ةلاسرلا هذه نم ةعطق قوسن نحنو . كلذب حرصي مل ناك نإو ٠ هعبات هنأل
 : ©7لوقي « هتناكمو هماقم نود اهنأو قوقرب ناطلسلا ىلإ هتيده نع ليعامسإ فرشألا

 تق رادقع سرا هللا دا يي فرهالفلا كيرشلا ماقملا لالج ىلإ انيدهأ ولا

 تشاو مورادلا ُكالفألا ترغصّتسال « ةيماسلا ةفينملا هتبترو « ةيلاعلا ةفيرشلا
 ثعبن نأ ضن ملو ؛ ةفرط هتلقأ امو ضرألاو « ةفحت ميلاقألا ةعبسلا تلقتساو « ةرئاسلا
 ماقملا بح مارولو البق ئش لك ت ارمث هنيلإ ىبجنو « (اديسبع) الوحخو كيلامم مانألا هيلإ

 عجري هنكلو ( هتردق) هلْوَط اهيلإ لصي ملو « هّلوح اهعَرِصَقل ةيضقلا هذه ( هسفن دصقي)
 ىلع رمتسملا ىلع سيلو « داقتعالا هماقم موقي لمعلا دجيف « روهمجلا نيب « روهشملا ىلإ
 . « دارأ ام ىلع ال هتردق ىلع لومحم ءالولا ىف صلخللاو « ري ىوس ةعاطلا

 « هتارابع ىف عجسلاو هل هظافلأ باختتاب زاتمي ىذلا بولسألا اذه
 م 4“ ريس

 نوب 77 2 لا

 بايك ناكو . هحسلو ةفضار لاسر سل ع نسحن « اهرهبي ىبح لب « ءامسألا فوري ىبح

 بولسألا اذه نم نوغوصي. امب بقحلا كلت ىف نورابتي ةيبرع ةلود لك ىف .ءاشنإلا
 )١( ىشعألا حبص (1) "0 / 7 ىشعألا حبص 8/ 78.
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 . نيعماسلاو اهل نيئراقلا نم ًانسح ًاعقوم عقت ىتحو ؛ ةنسلألا هظافلأ ذلت ىّتح « قيسوملا

 هن مهنورمأب « مهلاع ىلإ بتكب نوهجوي اوناك نييضابالا ةمئنألا نأ ناع ىف انيرمو

 ًاريثك ةيعرلا تناكو « ةلداع ةريس ةيعرلا ىف اوريس نأو فورعملاب رمألاو ركنملا نع ىبلاب

 ىتح ًاليوط كلذ ىلع اوضمو . حلاصلا مكحلاو لدعلا اهيف بلطت لئاسرب مهيلإ لسرت ام
 -1074) دشرم نب رصان ىضايإلا مامإلا اندجو ىرجملا رشع ىداحلا نرقلا ىف انك اذإ

 ىف هلاع دحأل هلوق لثم نم عجسلا اهيف عيشي ةريثك ادوهع هلاع ىلإ بتكي (ه
 : 20« ةنطابلا»

 تفورمملاولذعلاب اهلهأ اخذ لغو ةنطابلا نم ئولاةجرتق لعن كاقيناوبدنق إو
 ىبننلا ةنس مييف ىبحتو « نيبتسملا هللا باتكب مييف لمعت نأو « فوحملا ركنملا نع م

 2 ىدهلا رانم هللا مهلعج نيذلا « نيصلخحملا ةداقلا ةريسو « نيدتهملا ةعالا ناثاون# ومالا

 ْفَحَت الو . . ةنحلا قيرط ىلإ نوعدي « ةنسلاو باتكلا مهثروأو « ىوقتلا ىلإ سانلا ةداقو

 نمل كحانج ضفخت نأو « نيللاب ةدشلا طلخت نأو « مثآ مرحم لذع الو « مئال ةمول هللا ىف
 , تاركنملا راكنإو « تانسحلا باستكا ىف نسحلا ابأ ايهللا ! هللاف . .:نينمؤملا نم فلعبتا

 . (ريصمتلاو نواهتلا كرتو « ريمشتلاو دجلا .ىق هللا هكنفا بجاو ريغ ىلا كنم زواج ريغب

 انيح هلمعتسي دحاولا دهعلا ىف ينحو : دشرم نب رصان ٍدوهع ىف ًاهئاد عجسلا درطي الو

 نوكي ال نأ ةيضابإلا ةمئألا نم هريغ عجسو هعجس ى بلغيو . هلمعتسي ال انيحو

 مهنأكو « ًاليلق الإ اهرايتخا ىف اي اهيف ودبي ال مهظافلأ كلذكو « ًافلكتم
 حتتفيو (ه 0١ 00 رطاخلا وفع مهيلع دفي ام نولبقي

 7 ةروصلا هذهب هلهتسي هلاع عيمج ىلإ هنم دهعب هتيالو

 رظنت مورت نأو « رّكِفلا ( نفس) ىراوج هتافص روحب ىف موعت نأ زع زيزعلا هلل دمحلا
 بيبدب ملاعلا « رظئلاو نايعلا قراخمب هدهاشت نأ وأ ءرصبلا ىلوأ رئاصب هقّيكت بكاوك

 ىف) الو ( ضرألا ىف الو تاومسلا ىف ةرذ ُلاقثم هنع ْبْرْعَي ال) ئذلا . .رذلاو ةلفلا

 عامسلاب ءايشألا كردي نأ وأ ءرشبلا تافص ةلكاشم نع هردق ليلحلا ( رحبلاو ربلا تالظ

 نسوا ضايرب بصام ىلع هدمحأ . ردقلاو ءاضقلا ثادحأ هيلع ىرخجن نأ وأ « ريخلاو

 , ردقو همعن عناي نم انلوخ ام ىلع ه هركشاو نكلا فاضوا نم انع مسحو ؛ ربعلا لاسلس
 ةداهش هل كيرشال هدحو هللا الإ هلا ال نأ دهشأو . رّبكتو ّرعو همرك مركر يصاع نم اناقسو

 هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو . .رزو الو هللا نم انل أجلم ال موي «رشحما مويل ةّنِج اهدعأ

 )١( ةفحتلا (؟) ./؟ نايعألا ةفحت * //49 .
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 هللا فاخخ نمل ةيادحلا جذومنأ بصنو « رشبو تاريخا ىلإ سانلا داقو « رذنأو هللا ىلإ اعد
 : (ركفو هسفن تاذ نم

 بلاك نيم نب هنمقف قت نبي اناطلدم سنا هةهقلا 3ع :نتاك نأ خافلا ربكأو

 لوأ ىف ردصي وهف « املاع ابيدأ ناك دقل لب « هيدي نيب بتكي ناك ةيضابإلا نم بيدأ
 هب نمآ امب نونمؤي اوناك مهنأو لوألا لصفلا ىف اهنع انثدحت ىّبلا ةيضايإلا ةديقع نع دهعلا

 هشلا نع ًافطم اءزت هيزتو هروص نم ةروص لكي هللا نع مسجنلا ىن نم ةلزعلا
 بتاكلاو .رشبلا تافص نم ةفص ىأ وأ ةهج وأ فيك ةيلعلا هتاذ قحلي نأو تاقولخم اب ئ

 نود هقعراطوب مارا ةقاق ةلاسرلا اني ر دنس ةريك ةقيحط وق قا مرتلا:دقف + عزام عشدأ
 ذإ « هتارابع ىف قيمنتلاب ىنعي وهو . مالكلا ةيصانل هكلمت ىلع لدي ام ؛ ءاوتلا وأ رسع ىأ

 ى حضتي ام وحن ىلع « ميكحلا ركذلا نم سابتقالاو ريواصتلاو سانجلا ىو اهيلإ فيضي
 هلوقو ( ضرألا ىف الو تاومسلا ىف ِةَّرَذ لاقثم هنع ٌِبْرْعَي ال) : هنأش لج هلوقل هسابتقا

 . ةفالقلا فلاب نعل .دوفلا ف تناتنادطا و تابناقألا ةكنوب :,ةرحلاو نلا «كارظأ علو
 ضيق نييضايإلا نييبرعيلا نيطالس مهأ فيس نب ناطلس نأ لوألا لصفلا ىف انركذ دقو

 رم امك مهدرطف « نيبلاغتربلا ىديأ ىف طيقّسَمو راحص اتنيدمو هرايد ىف مكحلا ناحوص ىلع
 لولجسأ هب مطح مخض لوطسأب كلذ ىف انيعتسم ةدرط رش هدالب لحاوس نمو امهنم انب
 ةيقرشلا ايقيرفإ ئطاوش ىلع هب رطيس امك « ةيبرغلا !اهطاوشو دنهلا ,ىلع هب ردو نالوا
 اهرمدف 6 نك مالإلا تلو اهب نق انف نأ ودبيو . عقوم لك ىف مفولتسأ بقعتو

 مساقلا نب ليعامسإ ىديزلا نعلا ريمأ هعينص نم بضغي نأ بجعنو .ًاريمدت

 ف « نيتلاسر نالدابتيو « بجعلا دشأ فيس نر ناكل بحسم (ها١٠ال4 - )٠١85

 : 07 ايفا ناطلس نب فيس لوقي امهالوأ

 باقر ىضحملا ءاعلا ىف اندونج عطق لجأل «ء نودجاو انمو « نوبتاع انيلع مكنإ» ظ

 باتعلا نأ ىردنل انإ ئرمعلو . مكبانجل ةدراؤلا مهافسل مهذخأو . مكباب ىلع نيكرشملا
 ريغ « ءافولاو ةقداصلا ةدوملا ّصضْحَم دئازو . ءافصلاو ةصلاخلا ةدوملا ناونع كالا تب

 ؛ اليبس كراد كاهتنا ىلإ دصقن مل نحنو . مراح ا كاهتناو « مئارحلا فارتقا دنع بجبن هنا

 ةّراشمل « انبلاخت دختنو « انبكارم زهجن ل انكذإ « ًاليلد كلذ لعف انمازلإ ىلع كل دجن الو

 انزهج نكلو ( كعلاقأ) كتيضقأو كمكح لهأ مد ةحابتسال الو « كتيعر ( ةمصاخن )
 ناّيدلا كلملا ءادعأو . ناثوألا ةدبع ريمدتل ءرتاوبلاو مذاهللا انددعأو ءركاسعلاو شويجلا

 ؛'.هك/ 10 ةفحتلا(١)



 ”؟1

 فور اننفلا رجل كازا هن ةفروبم نيدألا هيكل ةارحا وب م هرلادلا هنو انيقرلا انع امر
 تيبلا مالسإلاو هللا ءادعأو « ا ةدبع لاتقل بضغي نأ كلثمل اشاحو . نيدهاجما

 ىرج ام ىردت كتاوت براشملا ءىبو و نيكرشملا قاسلا « بلاط ىلأ نب , ىلع ةلالس نم

 ظ ةر“ و ءامدلا كفس نم نادلبلاو نك امألا رئاس قو.« ناغ لحاوس ف لق مهايإو انييب 0

 مهبكارم هب لحت عضوم لك ىف مهذخأتل انإو « لاومألاو كالمألا بهانتو ٠ لايصلا

 نم انل رهظي منو ( سراف كلم ) هاشلا ىردنب نوريجو جنك نم ىّتح « هاشغتو
 7 1 اريك دب لكساف كلذ نع كلش قف: كنك نآو ٠ اريكد الو ابادع :فللذ لجأ

 ىف عفادم نييلاغتربلا بقعت ىف كرت هنأ مساقلا نب ليعامسإل ناطلس نب فيس ركذيو

 نب ليعامسإ ةلاسر أرقن نيح ىسأ انبولق ئلتمت 0 تيا ودبس

 هترثعو هتوبك نع حفصلا هنم بلطي نأ نم الدب ذإ ناطلس نب فيس ىلع اهب در ىتلا مس

 وسع ذا دعوتيو ددبيو ضلع هل قربي « هتحلسأو هعفادم هيلإ عجريو « ةيد رمل

 اناس وح . 29 ةلكاشلا هذه لع: هتلاسر

 لا د ديتاستلا نيس نود ككل وصوب كاضوالاو: قفار ألا, هعحش ىذلا ٠ كباتك لضوت

 انسأب نم عزعزي « كديدهت بابذ نينطو « كديعو نايذه نأ كنم انظ « باطخملا نيشخت
 فلا نركب تنكر: ءامت ال اجتاز افون ودم ف هر هدابم كيم

 لولف نيعرادلا عارق نم اهب 20برغمو قرش لك ىف انفايسأو
 عطقت امنإو « عقاقفلاو فيجارألا هذهب  عفادملا انم تبلط ىّتح كاجِح بهذ نيأ

 مظعأو « امادقإ دشأ ناك ةسيرف ىلع جيه اذإ ثيللا نأ تملع امأ . عماطملا لاجرلا قانعأ

 اس« راصمألا كنودو اننود تلاحو «رايدلا كبو انب تأن امل اهنأ مرج ال « ًامازتعاو ةأرج

 :تيلظف + :فانضو ا :كدوفلاو يفلح نادقملا :فوس ىف ةكرواعتو: + ةلظنل نق قلمرما

 : كدحو لازنلاو نعطلا

 مّدلا ةحئار كيلع م ىلإ انّقلاو مراوصلا نيب اكلاس اي

 ءارطق نم - هللا ءاش نإ - ةمينغ لوأ ىهف و مل ىرع عطقاف

 ظ ( عساشلا

 نب ناطلس دي ىف هدي مساقلا نب ليعاعسإ عضي ه, نأ رظتنملا ناك ذإ « نزح ًاقح باتكلاو
 . نيعآلا نييلاغتربلا دض هل هترصن نلعيو « هباوص هيلإ دوعيو « هباتك هءاج نيح فيس

 ىلا ثاووذل ١| ةكرعمك ةكرعع فيس نب ناطلس دعوتي هّيغ ىف ىضم كلذ نم سكعلا ىلعو

 ١١( ةفحتلا 07
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 هداهج هلق يح نأ ارح ناكو مهعومج قّرمو جراوخلا بلاط. ىلأ نب لع اهيف بقعت
 اضيأ لب بسحف رافظ هر اهكرت ىلا ةحلسألاو ع درب ال 4 6 دشن نييلاغترملل

 | ناذختت : ناتلاسرلاو : ! لاجرلاو ناسرفلاب هدمي نأ عطتسي مل نإ « لاومألاب هدادمإب

 ا رعلا_ةريزجلا ف 6 وأ 0 م. ةيناويدلا ع ا ةغللا وهف ٠ 3 0 ها
 ع ع فهيم دج« بادمن طه هال وطن هج 2

 هيك بصب ها بسسس حن نمي نا نوي سعب ين نيج لاجل فسششفع ا بر نا وجعل" ١ 0 هدي سب

 م

 09 ةيصخش لئاسر
 نم ريثك |مهب ملي ناك ذإ « ةنيدملاو ةكم ءابدأل ةعونتم ةيصخش لئاسر دجن نأ ىعيبط

 تتبثأ دقو « |مهئابدأو نيتدلبلا ءاملع عم نولسارتيو نوبتاكتي اوناكو « ءابدألاو ءاملعلا

 اهمالعأ دحأو قننحلا ةكم ىّيفم اهب بتك ةلاسر كلذ نم « موقلا لئاسر نم ةفئاط مجارتلا
 نيدلا هيجو خيشلا ةرجهلل رشع ىداحلا نرقلا علطمو رشاعلا نرقلا ةيابن ىف ءاملعلا

 ىف كلذ: ةيرصملا رايدلا ىقم ئئركبلا بنهاوملا ىبأ ىلإ ىرمعلا ىبنيع نب .نمحرلا دبع
 لبتسي وهو « ةروكذملا ةنسلا ىف جح نيح هل ةفرشم فقاوم نع ثدحت اهيفو ٠١71 ةنس

 ظ ] :. () طفلا اذه ىلع هتلاسر

 « سورطلاو قراهملا هب جبتبت ام ره 006 سوءرلاو قراقلا “هن جوتت ام فرشأ نإ

 مقري ام ىمنأو : نوحختلا نول ةرهابلا رَرَدلا نم «ءروطسلا كلس ىف مظُنب ب نع

 لمانأب تمظن تايحن « روحبلا ئىلالل ةيهاضملا ررغلا نم « رودصلا كوكص ىف 0

 ىلا ةيعدألا اهعفشت « اهدورب صاصتخالا زارطب تقر تاملستو ؛ اهدوقع صالخإلا
 الإ درعا ف نسبلا نأ ةرظات + هاوأ :بينف هلق نم ةرداص . . لتت نيبرقملا نسلأ ىلع

 ل ع هلهأو ملعلل هللا مد نا ةبانإلاو لوبقلاب هن : ةباجاللا ةكئالم اهف « هللا

 غ داقتلا ذبهحلاو « مصعألا ذالملاو ؛ . مظعألا ذاتسألا انالوم ءاَقب « هلصأو عرفلل

 عماجلا « ةقيقحلا ىلع مالسإلا ملاع عادلا :ةييللاو . ناتثزلا رحيلاو فاقول هيكوكلاو

 و تاالضعم لالح ( مولعلا تاالكشم تاك لا ةرخل

 لحاس جل لكلو ىبتني ال 2 ىذلا حلاو ءاملعلا َةَمَأِلَع
 ردص « نيملسملا فم « مانألا أجلم « مالسإلا خيش « ةماهفلا ماهل « ةمالعلا مامإلا

 ةنطلسلا ديري) ةفيرشلا ةنطلسلا ىتفم . .ريسفتلاو هقفلا مامإ « ريرُحَنلا ربَحلا « نيسردملا

 . 7 ص رصعلا ةفالس (1)



 لن

 اوت انظحال نآلا ىتح ةلاسرلا ىف انأرق اذام انلءاست اذاو . «ةفشملا ةرهازلا ةرهاقلاب ( ةيناّمعلا

 رشنت اطيخ هبشي ام ىلإ لوحتت ةطيسبلا ىناعملا هذهو . ءانثو ءاعدو ةيحتو امالسالإ أرقن مل اننأ

 تاراعتسا اهب فحت عاجسأ ىف تغيص « ةطرفم تاغلابم نم دمتست ةقمنم تارابع هيلع

 ةلك اش ىلع « ادار انو اهءارو كرتت نأ نود ىثالتت ام ناعرس اهنكلو « عملت

 ىلع ادر فئاطلا ىف هل قيدص ىلإ اهب بتك ةلاسر نم ىكملا نيدلا فينح خيشلل أرقن ام

 ل7 ىلع اهيف ىضمي وهو « هيلإ اهب ثعب ناك ةلاسر

 0 ظ اهرايطأ تحواضت :ءاتبج ةقيدح امو « اهرابنأ تفقد ءاتغ ةضور امو

 « ميخرلا اهن وصب تعجساف ريطلا اهانفأب تدرغ ( ةرجش) ةحّرس امو « ميسنلا اهتاصغأ لامأ

 لدنملاو ىمارخلا امو « لالحلاك نسحلا قفأب تعلطو « لاملاب ةمّئلتم تزرب دق ءافيه امو

 امو « فدّصلا ىف نونكملاردلا امو. ) عطس )بشوح اف اذإ ريبعلاوربنعلا امو « بطرلا ( دوعلا)

 « قاتشم ليلغ هدوروب دربف درو باتك نم لج قتلا نب ةمودعملا رورسلا تاعاس

 هنايقع دئالق تمظن دق « قابطألا 7-1 صضخلا نيييرتلا حئاور هدوعو هدزوب لجحخأو

 . دعسلا هب قاف ام لئاضفلا نم زاح مودخم راكفأ تاو دعا ةؤرذ ملست ىلوم لمانأ

 تابرأ ةبذعلا.هضايح فشرتو « هداوج قحلت الف ةغالبلا ناسرف ةرضنلا هضاير ىف لاتخت

 لالخ نم به دق « ةداجالاو ةباصالا ةداج لضت ال .ىك هراثآ ةيفتقم ةعاربلاو ةحاصفلا

 ةعوللا دّربف . بذعلا هدهش هروثنم رحب نم ىرجو « ليلعلا قشأف بطرلا هميسن هروطس

 ( ليلغلا افطأو

 نا" نيضرغلا يبل نأكو « ةحضاو ةرركم تاغلابم لمحت ةلاسرلا نم ةعطقلا هذهو

 ةقمنملا بيلاسألاو ظافلألا نم ةفئاط ىدؤت ىه امنا « ىناعملا نم ةفئاط ةلاسرلا ىدؤت

 تاراعتسالا بورضب ةوشحملا تارابعلا بلج ىلع ةردقلا نايبو راركتلاب ةئيلملا ةعوجسملا

 « ةعوجسملا ةرابعلا عنص ىف هننفت رهظي نأ خيشلا لواحو . سانجلا ناولأو تازاجملاو

 ناسرف» ةملكف « ايلخاد نزاوتت اهلعج نأ دعب نكلو « ةعطقلا هذه رخآ ىف اهلاطأف

 ةملك كلالكو اقلاع ةرابغلا قف :«ةغاربلاو ةحاسفلا تارا :٠ اهنئاق ةزاع ىف « ةغالبلا

 هلك كلذ ءارو سيلو ( بذعلا هدهش» ةيلاتلا ةرابعلا ىف اهولتي ةرابع ىف « بطرلا هميسنو

 . ديدشلا فلكتلا الإ

 نب ىلع نب نيسحلل ةعيدب فاطعتسا ةلاسر هيف انتلبقتسا نعلا ىلإ زاجحلا انكرت ا

 ( هفطعتسي (ه١44 - :85) ىحيلصلا محلا تير امن :ناطلتلا ىلإ اهب هجو ملا

 )١( ص رصعلا ةفالس 4 .
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 نيب هتمجرت ىف انب رم اك -ناك هنأ ةصاخو فاطعتسالا اذه ببس ام طبضلاب ىردن الو
 عضو هايأ نأ رداصملا ركذتو . اهلئاسر بتاكو ةلودلل ءاشنإلا ناويد ىلع مئاقلا - ءارعشلا

 ةوبن تثدح امبرو . ةيحيلصلا ةلودلا نم ديبز ىلع ىلوتسا نيح حاجن نب شايج دي ىف هدي
 : 29 للا اذه ىلع ىضمت ةلاسرلاو « هنم كلذ هبضغأف ديبزب ملأف أبس نيبو هنيب

 ةوُأج « نيبدأتملا عيرقو «نيبدجملا عيبر ىالوم لجألا ناطلملاةةريقح دعك
 لاطأ « فقانملاو دشرلا ىوذ بيقنو « بقاثلا دحلا باهش « سبتقملا ةوذجو « سبتلملا
 رع كارلا تمار «نيعسلا ةرواقلا كيمدن اهع فاقت راو هراع مادأو يدا ل
 هنإف « ةيئبلا ىف رخأت نإ ادتبلاكو « ماهفتسالا فرحك ماقملا ةيلاع ةيلوألا ىف تبتر لعجو

 07 امد دوفوللو ىو تضاطلا ب هترضح تلاز الو . يلا ىف مدقم

 20 اناس لالاك هودع لازالو . . العتسالا فرح ةلزنمب ؛ العلا ف نوكي

 رشنو « ءادتبا ىلإ نسحأ - هولع هللا مادأ -- هنإف « ماللا عم امس الو « مالكلا ةلص ىف

 طوقس « ناسحالا فرش نم نآل ؟ حي فيكو مقا , ءادر هلضف نم ىلع

 -.لعافلاركذ 0 نواصل الا لعافلا عفر عفر لوعفملاك - ناسللا نع 0

 د ىسو « سرحو ؛ سرغ 1 درا هكحاض نضر امالس هيلإ د انأو

 راع رجلا ناقتو هير هانز يع 7 ' هون لك نم ذخاف « " ”بيصو « بيكو

 ٌرتفت « هيحاقأ ىلإ رظنف « روفصعلا حرمو رولا هيف عر ؛ اضأو نسحف © اضألا

 مضيو ؛ ًادودخ هدرو نم مثلي لعجف , راهنلا سمش كحاضي «راهبلا ىلإو ( هيحاون ىف
 () قيقشلا نم قيقعلا سمتليو « "9 رانّلُجلا نم «رانلا سبتقيو « ًادودق هناصغأ نم
 هتحنار نم رطعأو ع ةيكسملا هتحفن د ةييطأب ذايزوا نيف رخو : المك نتف

 ىسفن نع « ناو ريغ بج ام ءادأ نم : ناوأ لك ىف هتبدهأ ناو ىلإو « ةيكذلا

 4 قبلا نوم اع تنجو 11 ىريصفتلا + قسلا قف 0 تكلا

 ىف نب رمو « اهب ةلاسرلا هذه ةلص حوضوب سحي ىرعملا ءالعلا ىبأ لئاسر أرقي نم لكو
 ىف عنصتي ناك ءالعلا ابأ نأ فورعمو , هتابأ ضعب ى هيحوتسي ناك هنأ هرعش نغ انئيدح

 كرما مخر روفصتلا# راد رورحشلا (5) .189 7/051١ ءابدألا مجعم )١(

 : ةامرلا رهز : رانلجخلا (1/) . هسفن ءاملا ديريو « ءاملا ىرحم : ضونلا )١(

 ..رمحأ ريبك درو : قيقشلا (8) . رطمأ : ابيصو . ضرألا غيث هرذب باغ : بيغ (9)

 . ةبلحلا ليخ رخآ : تيكسلا (9) .رطملا : ءونلا ()
 .ريدغلا : اضالا (5)
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 ليبسلا هذه ةوقب جبن نم لوأ وهو « ةيوغللا مولعلا تاحلطصم بلجل اعساو ًاعنصت هلئاسر

 _ىملا مقلا_نياوه اهو ٠ باّتكلا ًابرغو ًاقرش يدان 2 هدعب اوءاج ا اهدهمو
 نر ابسل وعدي وه اذاف «٠ ديدحلا بولسألا اذه 5 هرثاتي ٠ هل 0 < د نأ كشوي. وب ىذلا

 مدقت ماودب هل وعديو يتلا وقرا دنع ءايلا موزل ماود هئاقتراو هولع ماودب دمحأ

 و ١ ةقاوخ ىلع ماهفتسالا فرح مدقت ماودك هلوح نم نيطالسلاو ءارمألا: ىلع هتبتر

 . ةينلا ىف هيلع امدقتم ناك هنع رخأت وه نإ ىتحو « ربذلا ىلع أدتبملا مدقت ماودكو « هترابع

 باحصأ دنع ءالعتسالا فورح لثم هلثم « العلا ةورذ امنستم اهئاد لظي نأ هل ىنمتيل هنإو

 ًامئاد ىهو ءاط ء«غ ع ض ء ص , خ . ظ « قف : ةعبس ىهو تاءارقلاو ديوجتلا

 ذإ « ةفلتخم امئاد هلاح « فلألاك هودع لعجيو . قيقرت اهيلع لخدي الف « قطنلا ىف مخفت
 . ةالصلاو رونلاو سمشلا لثم ىف اهب قطني الو . عطقللو لصولل ىنأت ىه

 ةلاسرلا تارابع مهفي نأ عيطتسي ال ذإ « ديدش عنصتو ديقعت كلذ نأ نوسرألو

 عفدنا ةلاسرلا ىف ةيناث ةرهاظو . تاءارقلاو ديوجتلاو وحنلاو فرصلا مولع فرع نم الا

 « بيرغلا ظفللا 2  ةرهاظ يهود هزاع كفيف جان وياجلا قا ءارو مِقلا نبا امن

 ةبيرغلا ظافلألا اويلي .نأ نعرالا تاتكلا تاياغ نم ةياغ حبصأ اعأكو « هب اهاشو دقف

 ل هنأ مقلا نبال دمحنو . ةصلاخ ةيوغل ةراهم ىهو ؛ مهتراهم اوتبثي ىتح ؛ فلنا لإ
 ناك دقف « عجسلا مادختسا ى ةيقيقح ةعارب روصت ةلاسرلاو . ةراهملا هذه ى فرسي

 ةملك انانحأ ةحيحنلا توكل حم «ربصقلا ىف: اطرقش لب 4 ًاررصق هب قأي نأ عيطتسي
 ( سبتمملا ةوذج»و (« سبتلملا ةولجو» : هلوق لثم نم « تارابعلا ىف ريثك سانجلاو . ةدحاو

 اهيف ىبضمي وهو « ةلاسرلا اهب ظتكت ةصقان تاسانج نم كلذ ريغ ىلإ « راهلا »و «راهبلا »و

 : هلوق لثمب أبس ردص نم ةئيغضلا لتسي نأ هعسو ىف ام لكب الواح ًافطعتسم

 مناك ,روكذ « دلولا نم ةعست مأ لاحق ع دلجلا ىف هقارف دعب « هدبع لاح اعاوو
 0 ا ِ عَ و : ا 3 1 0 :

 . ةيناح عساتلا لع قد“ ةينامع ان 9 مرتخا «روكو ف ك0 وو نابقع

 تار « ىعاذلا تعمم اللف 0 ةرداغللاب « ةيداعلل « ةيدابلا ف نابرعلا ع ريذنلا ىدان

 : ةادعلا ! ةادعلا ىداني وهو ! ةانألا ! ةانألا : اهدلو ىدانت تلعج « عارس ىهو ليخلا

 ام : مرينا ("”) زاذ رشن) ىبرعلا رينلا ىف هبهاذمو نفلا انباتك رظنا )١(
 . ليخلا : ةيناثلاو « ةيهادلا : ىلوألا ةيداعلا (4) . اهدعب امو 7ا/# ص (ةنماثلا ةعبطلا - فراعملا

 . اوماقأو اورتتسا : اونك(1)
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 1١( متوتب سيل تسلا لاعن د ةحرس َْف هبايث نأك لطب

 : كوقت :كراشنإ 29:نويضملا درزلا نوضغ ف لاتخي هتأر نيحف
 وو ٠ لس لحج

 05 رعو ءافرط نيب 5 5 اظن تدشن

 قا ه و

 5 ٍحاضحضك دو اد 8 نم هسامل

 روفضم دسم هعرذ نأك ع روصه دسأ ةيدابلا ىف هل ضرعف 60 و ع

 عم ءاقللا لطب امهالكو  امهاليخ 'تتفقاوتو انعاطتق

 نع تلأسف 3 ليون دي راجل نيحاسر 610 لصلاا ماسلا

 : دحاللا هدحل : امل ليقف « دحاولا

 اعابسلا هعرصمو همد ىلع هتفداصف هيغتبت تّركف
 ()اعارك وأ قرت دك ًايدأ الإ نكرتي ملف هب َنْئِبع ع ع

 فئعيل هنإو ؛ ًافهلتو ًادمك مظعأ الو + افضات هدي قف لشاب لكلا مألا هذه امو

 تكنق ولو + تلقتنا ال تلمع ولو ( َتْنَطَمَل تنطف ول امثال اه :لوقيو ء امئاد هسفن
 6ث امم م

 : تعجه امو « تعجرل

 010 ايمارملا َنيريقُملاب وتلا ىمرتو 2 مهضرأب نورسوملا لاجرلا مق
 ايداعألا تش نم ًاراذح نكلو 2 ٍةلالم نع مهناطوأ اوكرت امو

 , ناهمل مارك إ ء فاصوألاو مّيشلا نساحمو « فاصنإلاو لدعلا نمأ ! ديسلا اهنأ
 ْ 850 ليعلا وبا ةسيخ ول بكسي 5 لل تل عبشي ٠ ناهزلا داوج لالذاو

 هبجو ريغ هاجلا بر خيبنصأو لضاف ةناكم ٍصقن وذ لح ادإ

 هيرك ريغ توملا معطو هيلإ ٍةّيِهُش ريغ رجلا ةايح نإف

 . اهيلع فصي . ةليوط ةرجش : ةحرسلاو ةرتنعل تيبلا(١)

 . لبح : دسم .لوط : عرذ .ديدش :روصه(9) ةقماس ةرجش وأ ةحرس هنأك لوطلاو ةلوطبلاب همصخ

 . ليخلا نم ةعطقلا : ليعرلا )١( هفصي امك « ةديجلا تبسلا لاعنب لعتني ذإ فرتلاب هفصيو
 . دفن : ليع (7) , همأ نطب ىف هريغ هكرش امأوت سيل ذإ ةوقلاب
 اسلا : عاركلا (8) .  عردلا نوصملا درزلاب ديريو . ايانث : نوضغ (؟)

 .تقأ : تنطق (4) .هراسيو هنيميب لتاقملا وأ لماعلا : طبضألا (")

 :ةفيضلا جفيفلا تاحبصا < نووقلا 83 . ةباغلا : ليغلا . رجش : ءافرطلاو

 . بلكلا قنع ىف قلعت ةريغص ةبشخ :روجاسلا )١١( نوهشيو « دواد جسن نم نيتم هنأو هعرد نصت (؟)

 . دسالا ليغ : سيخلا .عوجي : بغسي (١؟) حايرلا بوبه نيح هايمل ناردغب اهايانثو عوردلا اريثك
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 ءاطعلاب تيضرأ + .كموق ّرعال لظقيتساو < كموت لاط .ىّبه ةندلا ىسفتل .لوقأ

 بَدْجَأ نف ةَمْجنو ع عجَه دق ّدجلا نإف ةظقب « روزلا ديعاوملاب تعنقو 29 روزنمل
 : ( عجتنا

 نم ىنادمهلا نامزلا عيدببو ةيحان نم ءالعلا ىبأب ةعطقلا هذه ىف مقلا نبا هبشتيو

 اهدشحب ىلا ةبيرغلا ا ناين اها فروخ ةيحان

 دح ىلإ لقألا ىلع « بيرغلا ظفللاتاوذ نم هتايبأ راتخ نأ ىري رعشلا ىتحو « هرثن :١

 هلئاسر نيمضت قو كلذ ىف هاكاح دقو غراغخألاب هلئاسر نيزي نامزلا عي دب ناكو .

0 
 اذاف « ةايحلا ىف اهلمأ لك وه « دحاو دلو اهل قبو ؛ مهنم ةيناه تدقف ةعستل مأب هناويد

 نم هب حيصت ىهو . ميرحلا نع دوذلاو عافدلل اوبكر نميف اهدلو بكرو « ىحلا ىلع ةراغ

 لواحن اثبعو « هحالسو هسابو هتلوطب ىف اهل ىءارتيو « هدرت نأ ديرت ةعزج ةفئاخ هئارو

 حايص عمستو « رئاودلا هيلع رودتو « روصه دسأ لب « سراف ءادعألا نم هاقليو . هدر

 هج كلقس هنأ فرغت. اهدنك ةذلق نع لاس اتما قم ربت »ب ادرك قوس ليلا

 ةمقلا ةنزاكلل ايو كريللاف . ةقزمم ءالشأ هدحتو « هنع ةثحاب ءارعلا ىلإ جرختف

 أبس دنع هلمعل هدقف ىلع افهلتو ادمك الو اهنم ًافسأ دشأ سيل هنإ لوقيو . عجاضملل
 هلك « ًاقيقر ًاباتع أبس بتاعيل هنإ لب هناويدب لمعلا كرت نأ هسفن موليو . هتياعرو هفطعلو

 « ةيبدألا ةلزنملا ىف هنود مه نم قطصاو هيلإ برق هنأو « هيلع هقحب هل احولم « فطل

 حرصيل هنإو « هتناكم قباس ىلإ « ةدوعلا ىف المآ ءوفعلاو هنع حفصلا هيلع ضرع هناكو
 . هدهعك اعرمم ىداولا دجي نأو . عجتني نأ هب قيلخو « بدجأ هناب

 ضعب ى نامزلا عيدبو ءالعلا ابأ نك اع اركشس ايناك نولا ف اندجو دق انك اذاو

 2 ضعب ىف نكلو + ةتافاقم ىف ال سريرا .كاق ناك كومرصع ق:وع انناق اهلئاشز

 ىلع اهبتك نيسلا تاوذ نم اهتااك عيمج ةينيس ةلاسرب ربتشا دق ىريرحلا ناكو « هلئاسر

 هذه رارغ ىلعو . اهيلإ هريغ اعد ةوعد ىف هب لخأ ًاقيدص اهيف بتاعي هئاقدصأ ضعب ناسل

 .٠ 'ايلطم نيم تطتقت :ةليرط. ةحيبج ةلازورر رشف «كقاقلا نم كييسلا بت هلام
 يل

 هرس تاثئفنلو « دجنتسأ هئامسأبو ) نتا هفاعسابو ع ىدبتسأ 9 مالسلا مساب (

 )١( هللا ءامسأ نم : مالسلا (؟) . ليلقلا : رورتملا .

 نييمرضحلا ءارعشلا خيرات (؟) ١5/7 .
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 اهسو « هناحبس سدقت . . . لقتسأ هراتسأ لادسإبو « لظتسا هرتس لابسابو 6 دشيتسا

 كفار دعكلساو + در ميم وب دز قلع و: هريطاتتمأ و هنيععتا و فل طلسم .ل ظكماو: «ةنازبغلا

 ةلاسا وب... نسوا لا دو... سوقنلا "ةوطسو: د نتينالاتلا .رئاشؤ: يضلل نيئاسك

 ىتس تاداسلا نيش سكلتي < ارمعبم امالبن ملسأو مريعتسلا أل نمودرفلا ةوكسو: ةنيشلا
 0 ةيدتاسبلا ف ةانبا ايس كال اننا ف: نيتسلتلا هلم نورك 2 ةزورتلا نيبع .ةريسلا

 _ ىهو : هتراهم ىلع بتاكلا لدي ب ىك ؛ ةبارغلا_ ىف ةدعبم ' ظافلأ ىف ةلاسرلا ىضمتوا#

 نأك نتلو و اقيمتو نر افرخز اهم اهنودعي ”اوناكو :  ةيوغل ةراهم اهكلو : ةيبدأ ةراهم تسيل

 قيدانص ىه وأ « ةينيس فوفص ىهف .. ةلاسرلا ىف ضعب راوي اهضعب صرب تالكلا
 ةرثك سانجلا اهيف رثك دقو « اروعش الو اركف أرقن ال نكلو « تاينيس اهيف أرقن « ةينيس
 نايبو ةينيسلا هتلاسر ىف هتقيرط نم وندلل ةلواحمو ىريرحلل ةاكاحم كلذ لكو . ةطرفم

 . ديقعتلاو بيعصتلا نم كلذ ىف ىوطي ام عم « نيسلا تاوذ تالكلا عمج ىلع ةردقلا
 ةيبدالا طاسوالا ىف ديعب ىود اهل ناك هنا ةلاسرلا هذه نع اوبتكو هل اومجرت نم لوقيو

 لئاسر مت ةراكلا نأ الغ بايو نول ادعي :اولظوب هل: رغ اقراط اهوافغ 31 ةجيريظللا
 . عجسلاب قتكت تناك لب « بارغإلا اذه ٍِبرْعُت .نكت مل نييمرضحلا ءابدألا
 ظ ظ . ةدبالا ةبيرغلا ظافلالا تعنطصا

 « اهئابدأل لئاسر ضعبب رصعلا ةفالس باتك ىف قتلنو « نيرحبلا ىلإ تومرضح كرتنو
 سحنو « باتكلا بحاص موصعم نبا ىلإ ىنارحبلا ةبابش ىلأ نبا اهب بتك ةلاسر كلذ نم
 : "7 لوقي « اهحتاوف ذنم ديدشلا فلكتلاب اهيف

 روهدلا تاحفص ىلع تّدبو « ةوانطأ رورسلا تاغنب تادش 4 مالس 0 ول 0

 تمسو « هتباصإ طئاسو تفدارتو « هتباجإ طئارش تدضاعت ءاعد حلصأو « هراونأ

 هلال هدئاسو ءافولاب تينث ا سفنأو ع ةلاوتفاو هعورف دئاوف تممو « هلوبق قاتلا

 ظحو « ميدق 0 ثيدح يصالخإ صلاخو « ةدعاتوو هدعاوق ءالولا ىلع تشو

 دجامأألا ءامس دو . لئاضفلاو دماحملا ءامس سمش . .هب مدخأ ميقتسم هصوصخ

 بحاص « ةوبنلاو ةيالولا ىتمدقم ةجيتنو « ةوتفلاو فرشلا ىبحفض ةجابيد « لضافالاو
 لامآلا عترمو , دوحلاو مركلا يرش جدال دتحما لوصأ بحاصواو عياحلا زعلا لويذ

 « ةقماسلا هباسنأ لسالسب ةقئافلا هباسحأ لئاضف ةدمعأ تطين ىذلا « دوصقملاو

 . « ةقفاوتم ممحلا ىف هقالخأ بوعشو « ةقسانتم مركلا ىف هقارعأ بوعك تحبصأو

 )١( ص رضعلا ةفالس 805 .



 ٍنصتلا هيف رهظي اهرثكأو « ةقحالتملا تاسانحلا نم ةروصلا هذه ىلع ةلاس اسرلا د درطتو * و ات
 «  ايشو اذه ىمسي نا حص نإ ؛ سانجلا ىشو ,ءادأل اعإو نعم ءادألا ل بولح هنأو

 لور رجا اهلاش ةرابع لكف ةلباقتم تطوف اق ظافلأ وه لب ٠ شوب وهام.
 تدش » ةملكف « ةمات ةنّزاوم اهل ةنزاوم نوكت نأ دبال لب ' ًايفاك سيل ددعلاو « اهظافلأ

 ةملكو ( هراونأ روهدلا تاحفص ىلع تدب » ةملك اهنزاوت ( هرايطأ رورسلا تاغنب

 * ص كلذ ءانثأ ىفو « هتباصإ طئاسو تفدارت » ةملك اهنزاوت « هتباجإ طئارش تدضاغت ٠
 صلاخ كلذ ىليو « دعاقملا اهيلت دعاوقلاو « دناسملا اهيلت دئاسولاف « اصر تاسانجلا
 ةملك اهنزاوت « لئاضفلاو دماحملا ءامت سمش » ةملكو . صوصخو صولخو صالخإو
 ةملك اهنزاوت « ةوتفلاو. فرشلا ىحفص ةجابسد ) ةملكو ( لضافألاو نامل ءامم ةرغ »

 .نيتملكلا ىف ىقثملا مادختتسا ىلع بتاكلا ةردقب كيهانو . «ةوبنلاو ةيالولا مدقم ةجيتنا

 يروا :ةيقيط كار اح عل زارع انجل تاكو سنفور ميسقتلا اذه جارختساو نيتفلاسلا
 سانحلا| دشح دقو , راجرفلاو ةرطسملاب ساقت ةيسدنه تارابع ءازاب نحن لب « ةيعيبط

 اهنكلو « تاراعتسالا نم ريثك دشحو . صقانلا سانجلاو قاقتشالا سانج : هروص خيمج

 بوعشو قارعألا بوعكو هدناسمو ءانثلا دئاسو ىف ظحالي ام وحن ىلع فلكتلا ةياغ ةفلكتم
 فى ةصاخو .ةينوزفلا دالبلا ىف ةعئاش هكيناك نصت اهدوسي ىّيلا ةروصلا هذهو . قالخألا

 ' . ةرخأتملا رصعلا اذه بقح

 ةينيد بطخو ظعاوم
 ناك نم مكحب رصعلا اذه لاوط ةنيدملاو ةكم ىف ةرهدزم تناك ظعاوملا نأ ىف بيرال“..
 .نيركذم نيظعاو ؛ تارضام ل مهيلع نوقلي وأ « سانلا نوبطخي نيذلا ظاعولا نم اهيف
 مهم لكو 3 فوقو رْمَس مبنأك سانلاف 5 رخآلا مويلل دادعتسالاو حلاصلا لمعلاو ىوقتلاب

 00 ا هأدب مرسي تلا م 0

 ىف ًاظعاو لوحتيو « ةنيدملاب وأ اهب رواحب مهنم ريثك ناكو « جحلا ةضيرف ىدؤي ىّتح ةكمب
 نيتنيدملا ف ظعولا نأ ول ىنْعَيو ىَرْثَب ىبرعلا بدألا ناك مكو . ىندملا مرحلا وأ ىتكملا مرحلا
 ىذلا ىكملا رفظ : نيا دجن نأ ىعيبطلا نم هلعلو . . هورخ لخراق نوافير ضو «يتكلا من رحم
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 ىف عاطملا ناولس » هباتكب لوحتي ةيوبنلا حئادملاو فوصتلاو دهزلا ءارعش نيب هركذ انب رم
 ًانايحأ اهبقعت ٠ ةعوجسم ةظعومب هولتي مث ىنعملا ركذي ةداعو « اظعاو « عابتألا ناودُع
 . ةيكح تايبأ

 ىرجم ام اريثكو . بالا ع ءاج انه نمو ةولسإوأ :ةناواسإ هب رب ىذلا ىبيعملاو

 .ءاليْملا ةّنسو « ءالبلا ةنج ىسأتلا» : : ىبمأتلا ةناولس ىف هلوقك ؛ 2. مكح لكش ىف هتاناولس

 ْ : اضرلا ةناولس ىف هلوق نمو . (كالحلا) رابّتلا كرد عزحلا نأ اك « رابطصالا جرد ىمأتلا

 نأ لبق الماع اضرلاب نك. حارتساو حلفأ « حارتقالا َةلَرَت نم . َىِظَح « ىضَر نم
 مكب ضيفي باتكلاو . «الودعم 0 ترص الإو الداع هيلإ رسو « الومعم هل نوكت

 مرح  داقّلا مز 0 ٍلومأملا مرحي نأب « لولملا ىرحأ ام» : هلوق لثم نم ةظعاولا

 رخل باق اها هع لك طوع اق اننا اا اا عم تزف لن كاودلا ل معنتلا . دارمل

 ثبنف ةينقلاا, اهدامخإ ٌرْسَع هدانا مكحتسا اذا رانلاك ىوملا , هكلهأ « هكلم نف ةيغاط

 :. 2 نيخ دهن "ارث 6 بلا هقاغأ دق ءاخألا

 ى اهدجنو نامزو ناكم لك ىف ظعاوملا اهيف اناقلتو « نعلا ىلإ زاجحلا نم لوحتنؤ“ل

 تنب ىورأ ةيحيلصلا ةرحلا ةكلملا ةيصو ىف أرقن ام ةلكاش ىلع اياصولا ىو لئاسرلا
 : ©) اهحتاوف ىف ءاج دقو « ظاعولا ضعب لمع نم كشال ىهو « دمحأ

 . ةفص هلانت نأ العو لج « تاقولخملا قلاخو « تاعدبملا عدبم ىلاعت هللا الإ هلإ الو

 بقسم جسار و هرمأ قع ةالاف ةاينلالاو دقيقا نضال ها ةفرعس كيت وأ
 قداصلاو « فيحَي ال ىذلا مكحلاو « روحي ال ىذلا لدعلا هنإ « هرمأل دار الو , هككحل

 تيلوألا هلاوب .قيضر لاو اتاريسلا.قلاخخ, م قي اور ال عقلا ”رهتلاو: قلك ال ذل
 نم مهبختنا ةكئالم هل . ةلنغو اقدنخ ةناّثلا تادكلاو 5 ىبسحلا ءامسألا وذ : نيرخآلاو

 (نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي ) هتمأ نم نيفطصملا نيبو هنيب ةرافسلل مهبختناو « هتيرب

 نمل الإ نوعفشي الو مهفلخ امو مهيديأ نيبام ملعي نولمعي هرمأب مهو لوقلاب هنوقبسي ال)و

 « هتيرب نم نيعيطملل هللا اهقلخ ء قح ةنحلا نإو .(نوقفشم هتيشخ نم مهو ىضترا

 , هلسرل نيعبتملا « هدهعب نيفوملا « هدعول نيقدصملا « هب نينمؤملا « هتوطس نم نيفئاخلا
 فلاخو « هءايبنأ دحج نمل هللا اهدعأ قح رانلا ناو . هبتكو هتايآ ىضتقم نيلماعلا

 . « هرفك ىلع ّرصأو « هرمأ ىف فرسأو هّيغ ىف ىدامتو . . هءايلوأ

 ةيحيلصلا ةلودلا ةئيب ىف ال « ةريثك ظعاوم اهءارو ناك ةيصولا علطم ف ةظعوملا هذهو

 )١( ص نعلا ىف ةيمطافلا ةكرحلاو نويحيلصلا 7" .
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 . ىّتلا لودلا : اضيأو « اهرصاعت تناك ىتلا تارامإلاو لودلا لك تائيب ىف لب . اهدحو
 .حبصأ اذا ىتبح « نييرفاطلاو نييلوسرلا ٍقلودو نييديزلا ةرامأ دصقنو « كلذ دعب تءاج

 . ىف ةعمج لا 0 ًامئاد هدفرت تناكو . ًارهدزم ظعولا لظ نييديزلا ديب نعلا ف ناحل وصلا

 نييلوسرلا دهع ق مهرهشأ نمو « ةفوصتملا هدفري ناك امك« ايعوبسا عماوجلاو دجاسملا

 نع لكّسو , ةرجهلل 58١ ةنس ىفوتملا سومشلا سمشب بقلملا ليمج نب ١7 ثيغلاوبأ
 عطقناو ءربعلا نم هبلق ًالتماو « ردكلا نم هاا رم وهو :.لاققا؟ وه نم قويفلا
  كلأسأ ىنإ مهللا » : هئاعد نمو . , "رّدملاو بهذلا هدنع ىوتساو ءرشبلا نع هللا ىلإ

 هبا شيعا القل بف ؛ بلقلا بلق بَلق ايو « للا بَل بلايو « حورلا حدد حود اب
 . « ةلمحلا هذه نم تئش عش نمم ىنلعجاف « كلجأل كنود وه ام لك تقلخ دقف 2 كعم

 نبا ىحنم هيف ىَحت باتك ظعولا ىف هلو هركذ رم ىذلا ناولع نب دمحأ هرصاعي ناكو
 نم عابتأ هلو « © ةريثك لوصف فوصتلا ىف هلو نعلا ئزوج هل لاقي كلذلف ىزوجلا
 ىف انب ّرمو . هظعاومو همالك كانه نورشني اوناك « بيذاجملاب نعلا ىف نيفورعملا شيواردلا

 رعش هلو اهب مرحلا خيشو ةكم ليزن ىعفايلا دعسأ نب هللا دبع نع ثيدح عضوملا اذه ريغ
 ضور ٠ هامس اباتك - انب رم اك - مهمجارتو ةيفوصلا ىف فنصو . ةريثك ظعاومو قوص
 . « نيح اصلا تاياكحو نيحايرلا

 ريغ « مهظعاومب نوريثك نويفوص اهيف رهتشا ذإ « تومرضح ىف ًارهدزم ظعولا ناكو
 اهيفوصتم رهشأ نمو « عمجلا ةباطخ ىو دجاسملا ىف مهءارو سانلا نوظعي اوناك نم
 دهزلا ءارعش نع انثيدح ىف ةيفوصلا هراعشأ ضعبو هركذ انب رمو « سورديعلا ركب وبا
 ذبل كيب فزقلا ف: ةلرظ ندوب ريتك اكسو قريش زال هلو: ةنونلا تادلاو تاريعتلا

 اف ةقفاللاو

 وهو ةيالصاقلل .يفقلا» .ةاننلا: هنمو, 4 دومتكاو .ةيمقنل لااا يوت لبا ةةمتللااو
 هيلع ماق هل هتابثإبو « هتجح هيلع ماقأ يتح ٠ هتبئأو هتدارإب ةدارإ هدبعل قلخ « دوصقملا
 ماقأ ةراتو ( ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو ) : هادانف هيعس ىضتقم ىلع « هازاجو هيبنو هرم
 2 تييعو « ةريحلا تلصحف (هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو ) : لاقف « هافخأو هسفن
 عم فقوف « هملع نونكم دنع فوقولل هدابع نم ءاش نم. قفوف .ةراضملاو راضبألا

 ملع وهو ءرهاظ ملع مسجلا ىلع لجتملا ملعلاف  هبلقب ةقيقحلا عمو همسحي ةعيرشلا

 . ١١١/١ ةيؤلؤللا دوقعلا () 0000 200/1 ةيزلؤللا دوقعلا 0
 . 118/١ نييمرضحلا ءارعشلا خيرات (4) . نيطلا نم ةعطقل ملا : ردملا (5)
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 مالسإلا رهاظ ماقأف . ةقيقحلا ملع وهو . نطاب ملع بلقلا ىلع ىلجتملا ملعلاو « ةعيرشلا
 © نايبو نيقي ىلع ناسحإاللاو نامياللا ةقيقح ماقأو ع نادبألا حراوج اهب مكاقلا « ناكرأ ىلع

 وهو ناجرت هل لعج بلقلاب ام ةيسحلا عامسألا نع ىنخ امل نكلو « نانحلا ممص اهم مئاقلا

 . « ةعيرشلاب ةقيقحلاو « ةقيقحلاب ةعيرشلا تطبتراف « ناسللا

 ء ىش لك نأب نيلئاقلا ةيربحلا نيب فالخلا ىلإ هتملك لوأ ف ريشي سورديعلا ركب وبأو

 لكذأب نيلئاقلا ةيردقلا نيبو « هءازإ ناسنإلل ةوق الو لوحالو « هنم رفم الو رودقم ردق

 ًاعيمجت اذا لوقيو . هتئيشع وه انإ ءىش لك نأو هتيرحو هتدارإب وه اما ناسنإلل لمع

 هماكحأو مالسإلا ضئارف ءادأب نيماقلا ةيفوصلا نم ةقيقحلا لهأ اهقوف عضيو « نارئاح

 قدصو بولقلا لمعو لمعلا اذه نيب نوعمجم مهن! لوقيو « حراوحلا لمع كلذ ىمسيو

 هفوصتو . قاصلا اهقيحرو ةيهلإلا ةبحما نم دمتسي ذإ هنيعم بضني ال ىذلا نطابلا اهروعش

 ملع نيب عمجلا ىلع مهفوصت نوميقي نمم « هبارضأو ىلازغلا فوصتك ىس فوصت كلذب
 . نطابلا ةقيقحلا ماعو رهاظلا هرخا
 قط الا تقف قلقون ثاناس ةيضابإلا جراوخلا ةباطخ ىف ظعولا رثكي نأ ىعيبطو ل

 ةصاخ ةيضايإلا نيب هّونو م مهقرف عيمج نم جراوخلا ةباطخ دنع ًارارم نيبتلاو نايبلا باتك
 اهظافلأب زاتمت غو «:ةطخخ نفعا ىوزو ه .ىدتكلا ىف نب هلأ نيحناف ةزيخىأ ةراطق

 نب هللا دبع ةباطخو هتباطخ نم تاعاعش تلظ هنأ ىف كش الو . ةيوقلا اهيناعمو ةيلطلا

 ةعمج ةبطخ اناقلتو « مهدعب نييضايإلا ءابطخ ةنسلأ ىف رودت ضابإ نب هللا دبعو ىبحن

 اذه ىلع ىضحت ىهو (ه )1١74- ٠١8٠ دشرم نب رصان مهمامإ رصع ىف ةرخأتم
 . (1) لمزلا

 ءانفلاب م : راعألا نيش كنوملاب مده ىذلا ل ميحرلا نمحرلا هللا مسب ١

 نع ودعت فارما نك وزت مواققألا ماهسل ًاضارغأ مهلعجو « رادلا هذه لهأ ىلع

 صتخي الو « راذهاب مصتعم مهنم مصتعي ال « راشبألا ىف ءامدلا ىرحم مهنم ىرجتو « رارقلا
 و راضحلاو خيفابلا» ىف ايم. هللا :لدع لدع تايأ ئه لب « راسيلا ىوذ نود ءارقفلا اهب

 تونذلل ةرفهتساو م رابكتسالاو وعلا نم هبت ةؤغأو : رازغلا ةلسملا همعن ىلع هدمحأ

 ةداهش هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو . رارصالاو رئابكلا نم « رازوألاو

 هلوسرو هدبع دمحم نأ دهشأو «رارقلا راداهب دهش نم ةئوبم ءرانلا باذع نم ةيجنم

 رهظأو ء رارسإو نالعإ رهطأو , رانم رونأو « راخف نيبأو « راعش نميأب هلسرأ , رات

 . "4/57 نابع لهأ ةريسب نايعألا ةفحم 1
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 نيرجاهملاب اديؤم « راخفلا ىف اهمركأو , "”راضنلا ىف برعلا مممص نم « راذنإو ناهرب
 فارطأو ليللا ءانآ « راهطألا هلآ ىلعو « مَنِ « راربألا ةكئالملاب ًاروصنم «ء راصنألاو

 ماكحألا عئاجف نإو « ةيعاو اهتظعل نذأ لهف ةبطاخ مايألا عراوق نإ ! سانلا اهيأ : راهنلا
 هزنتلا ىلإ ةمه لهف ةبذاك لامالا عماطم ناو « ةيعارم اهبئاجعل سفن لهف ةبئاب

 . «ةيعاس ايندلا نم دؤزتلا ىلإ مدق لهف ةبجاو لاجآلا علاوط نإو « ةيعاد اهنع
 لب ناغبضلا ءاتبألا ةلو:زابكلا ءابآلا ةتموحتب ال'هنأو توما ظعولا ىف ةظتللا رمشتو

 ::تلذتا كولسلا لكمو: +. رئاقملاو رفكلا نتعلتناو:نباوقلا ووهادلا مهراعأ ترتب عيمجلا

 لمعلاو ىوقتلا ىف هتاعاس قفنيف ؛ لقاعلا اهب ظعتي نأ ىغبني ةظع . فلتال فده ًامئاد مهف

 دمحم ىلع لص مهللا» : ةلئاق هلآ ىلعو هن لوسرلا ىلع ةالصلا ىلإ ةبطخلا دوعتو . حلاصلا

 ىلعو دمحم ىلع ّلَص مهللا « قطان هافو « قراب ضموأو , ") قراش ّرذ ام دمحم لآ ىلعو
 تقلخ ام ددعبو « قئارطلا عبسلا تاومسلا ىف ام ددعبو « قئالخلا سافنأ ددعب دمحم لآ

 ىف هقيفرو راغلا ىف لوسرلا بحاص ىلع ناوضرلا ةبطخلا لزنتست مث .«قلاخ تنأ امو

 فرش ىلإ عاس لوأ ناس رار رحاب ,راخفلاو -دوجلا ندعم ءرافسألا

 ةبطخلاو . نيرخآلاو نيلوألا نم نينمؤملا عيمج ىلع اضيأو « قيدصلا ركب ىبأ « قيدصتلا
 مزتلي نأ ىلوألا عاجسألا ىف فلكت اهئشنم نإف « بسحف كلذ سيلو « عجسلا ىلع ةينبم
 هلل ديجقلاو ةداهشلاو ديمحتلا نم ىبهّتنا اذإ ىّتح « ةيغالبلا هتردقم ىلع ةلالد ءارلا اهيف

 ةيعارم اهيلت ةيعاوف « ءاتلاو نيعلاو فلألا ىلع هعاجسأ ىفاوق ىنب ظعولا ىف ذخخأو هلوسرأو

 « تاعجسلا وأ تارابعلا ىف ةيلخاد ةيفاق كلذ ىلإ فيضي نأ ىأرو « ةيعاسو ةيعادو

 ةبئاص تاملك ةيلاتلا تاعجسلا ىف اهلباقت ةحفصلا هذه ىلعأب ةعجسلا ىف ةبطاخ ةملكف

 :ةيمفف ةفارتلا قارقلا ف اعراب نزاوك ذل هللا ركل تناعحسللا ذأكو نظفت ةيذاكو

 ا ةيفاق لك نأكو 2« تارابعلا طسوتت فاوق ايف لباقتت ذا « الخاو ان نزاوتت لب

 , ةيلاثلا تارايعلا وأ: :ةزاسعلا .ىف ايتيزق ةيلطت
 هيف كش ال امث هناف نيرحبلا ىف ةينيد بطخ وأ ظعاومب انفعست مل رداصملا تناك اذإو

 دالبلا عيمج ناشو دجن نأش كلذ ىف نيرحبلا نأش ةريثك ظعاومو بطخ كانه تح دفنا

 دجاسملا ىف ةباطخلا تناك امى « ًامئاق ًائاد ظعولا ناك ذإ ةريزجلا ءاروو ةريزجلا ىف ةيبرعلا

 . ةصلاخ ظعاوم اهتلمج ىف تناكو ةالصلا نم أزجتي ال ءزج اهنأل ةمئاق ةعمجلا موي

 )١( سمشلا : قراشلا (؟١) . ءىش لك نم صلاخلاو بهذلا : راضنلا .



 تاماقمو ةيهاكف لئاسرو تارواحم

 50 ار ةيهاكف راس تارواح نعياب رصعلا اذه نم ةرخأتملا بقحلا ىف اناقلت-

 ١٠ه وسب ا سوم حو هد

 باب نم هيلع راشأف « حانج دجسمل هلاح اكشف ؛ جارسالو شارفالف ةثر لاح ىف حبصأو

 ءاسنلا ذإ « كارتألا سرادام نم ةسردممب جوزتي نأ « ةحيحصلا ةدوملا نم |مهنيب امل« ةحيصنلا

 دانا د هل ًاوْفك اهاري ىلا ةسردملا رايتخا بهذملا ل.دحعحسم هل ضوفو 6 تويبلا هان

 ىلإ هعم بهذو .رصقلا ةديرخ ةيدارملا وأ « رصعلا ةديرف ةيريكبلا : نيتسردم ىدحاب هيلع

 حانج اي جرا : : هل تلاقو « ل ترد ا بما لع ل 2 ةيريكبلا

 : ةمرلا ىذ لوقب لثمتي حانجو , اجرخو . برضتو عَمْصُت نأ لبق « بهذملاو تنأ

 ايداب ناك ول ىّْزخلا بايثلا تحتو 2 ةحالم نم ةحلم ىَم هجو ىلع

 ( نيتداجس ) نيتشرفم بهذملا ىلع تطرتشاو تلبقف ؛ حجارلا لقاعلا .« حلاصلا لجرلا

 : الئاق حلاص نب ىلع ىضمبو . لهأتت ةليل هب عفتنت ًاليدنقو « لمجتتو امهب رتتست
 شرافملاف « رداقب |هليصحت ىلع تسلف « رذاحأ تنك اذه نم : بهأملا لاقف»

 تملع امأ . حاقو لجر كنأ دهشأ : حانج هل لاقف . ةيلاب ٍِطّسُب ريغ ىدنع سيلو « ةيلاغ

 « كحارج وسأي امب كيلع ريشأسو « اهلابب طاسبلا رطخي ال هنأو « اهلاثمأ ةوسك شرافملا نأ
 . .ه# #َ عاجز 000

 ىلإاف « هارت امب ىرماف . ككحل اعوطو « كرمال اعمس : لاقف 2« كحانج شيريو

 اذافن + كلتدعوتو برضلاب كتددبتو-:قاتذرط ةيربكلا نأ ثملع دق + اقف« فادعتأ آل

 اهنم تذحخاو « ليلذلا فئاخلا لالسنا تللسنا « ماونلا عجه دقو « مالظلا حْنُج ناك

 رشن الف . سمأ نم هب ٌمِهْمهُم ىفإف « سفنلا ىف اب ترشأ دق : لاف ('' ليدنقو نيتشرفم

 طوقس اهيلع طقسو لدار هلع رب حرج , هبابلج مانألا ىلع ّدمو معلا

 ءوض رفسأ الو « ليصحتلاب ع هلزنم ىلإ داعو « ليدنقلاو نيتشرفملا لاف 4 ّطلا

 ] . عجسلل اهبصن كرتو ةيوصنم ةملكلا (7) ةرابز د فلألا دعب نملا ءالينل فرعلا رشن )١١(

. 8 
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 المحف . لمعلا ماقل انب ضهناف ٠ لصح دق بولطملا نأب « حانج دجسم ىلإ راشأ حابصلا

 . هتطرتشا ام ةيدارملا ىلإ

 هلامب اهيلإ لسوت ةيدارملا ةسردملل ةرواجملا نيواودلا ضعب نأ ركذتف « ةرواحملا ىضمتو

 : حلاص نب ىلع لوقي . ًاليدنقو ةشرفم هل بهذملا دجسم لمحي نأ راوحلا قح نم

 ةيريكبلا تناك دقو . لمألاب رفظت كلعلف « لحملا كلذ دواع : حانج هل لاقف »

 عمجأف « ةبيصملا هذه عفد ىف ىأرلا اهنم تبلطو « ةبيرقلا دجاسملا نم اهوح نم تعمج

 « ةرجألا ليصحت ىلع : تلاقف « ” سراح اه اورح اسم نا لع نسراذملاو ةحتاسملا أر

 : اه اولاقو « ليقع دجسم ال اوراتخاف « ةربخلا لهأ نم لجر ليصحت مكيلعو

 وهو « بهذملا دجسم لبقأ « ماؤنلا عجهو مالظلا ّنَج الف . ليزنلاو سراحلا معن اذه

 ؛ دحاو لجر ةلمح هيلع اولمحو « دجاسملا نم هلوح نمو ليقع جرخف « بقرتي فئاخ

 رثألا ىلع دجاسملا هيلإ تلصو ىتح « ٌرقتسا الو هساجم ىف دعق اف «رفو مهنيي نم برهف

 دجاسملا نيبو هنيب دتشاو « هيلإ نوعّره اولبقأف ٠ هيلع نوريغي هعم نمو ليقع نأ اهب فتهو

 تناف. + ىاكمت .كقار. نأ ىلاريجاي اوملعا : لاف « ماحزلاو مالكلا رثكو ماصخلا

 . قحلا ىلع ىنونيعأف ء ىجارسو ىطاسب قرست "7 ديرت « ىجايدلا حنج ىف دجاسملا
 فق ةيريكبلا دنع. دجاسملا تحيتعاو: ...هناكم ىلإ دجسم لك عجرف :.قرفا الو قوكرذأو

 ف ةرفح بدلا أاورفحي نأ ىلع اوعمجأفا « ةيهادلا هذه عفد ى اوضوافتيل « ةيناثلا ةليللا

 تكسف . كاّبْشلاو ةنذعملا ناعم لا ةكابعلا: انطوت أو « ضرعلاو هلوط ردقب « ضرأ

 نأ داكو « كابشلا كلت ىف عقوف . . مانألا نم ةلفغ نيح ىلع لبقأ مث ما ا

 . ( كالحلا ىلع فرشي

 اهأم لكو « هلوح نم تعمجت دجاسملا نأ اركاذ ةرواحملا ف حلاص نب ىلع ىضميو
 تذعحأو « ةدملا ءاضقنا ارظننم + ةدشلا نم هيلإ راض ام ىلع رباص هنأ فيكو هلاح وكشي

 هبلغ دق « ريسألاك مهنيب وهو + ليعرب لا :ى الغر هيلع ةدقاور ودلك دو هير قاتلا

 وعديو « هاوكشل قريو مامإلا دجسم هيلع نحي تاروادمو تارواحم دعبو .ريفزلاو ءاكبلا

 ريغ ىف اهيلع مجهمو . اهبارتأ ىلع ةبئات اهبايث ىف رتخبتت تلبقأو . لاحلا ىف ةيدارملا ةسردملا هل

 ىمأيو « ليحرلا ىلع مزعيو . هظعيل ريبكلا عماجلا ىلإ همدقتو . دجاسملا بضغتف . ءايح
 هل طسوتت نأ رهبألاو ةحلطو رزبألا دجاسم ىلإ بلطيو ةيدارملاب هناتتفال . هل مامالا دجسم

 . ةماعلا اهفذحت اى نيلعفلا نيب نأ فذح (؟)
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 راشأ ام : تلاقو « باقنلا تعفرف « اهيلع مالكلا اوضرعو . اهيلإ اوضهنف « ةيدارملا ىدل

 ام ضعب الإ مارغلا نم بهذملا دنع ام نأ ىلعو : لوقتو ٠ باوصلا وهف مامالا دجسم هب

 دق نكأ ملو « هلثل حلصأ ال تنك ىفإو . . ىدلج نع ىنجرخي نأ ىوهلا داكو ( ىدنع

 ىنأب اودهشاو «هلهج نم ريخ ءىشلا ةفرعمو رمألا اذه ةفرعم تدرأ دقف « هلبق نم تجوزت

 اهل دقعو . . بّهرتي وأ هاوه عبتي نأ لبق «٠ بهذملاب ىل دقعي « مامإلا دجسم تلكو دق
 . («نينبلاو ءافرلاب : لاقو نيرضاحلا ةداهش عم أم دعب مامإلا دجسم

 . ىتنثا وحن ىلإ دتمت ىهو « اهعاجسأو اهظافلأ ىف ةفيفخ اهتهاكف ىف ةفيرط ةرواحماو

 بتاكلا رصع ىف ءاعنص دجاسم باصأ ام روصت اهنأل « ةيخيرات ةميق اهو « ةفيحص ةرشع

 لكات امو اهاردج ميمرتو صجلاب اهئالط وأ اهصيصحتو اهحيباصمو اهشرفب ةيانعلا مدع نم
 رثإ ىلع اهبتك « ةهكف ةلاسر ءارعشلا نيب هل مجرتملا ىسنعلا دمحم نب ىلعلو « اهناطيح نم

 هيقفلا هب رما لكوتملاب بقلملا(ه ١١58 ١١8 ) نيسحلا نب مساقلا ىديزلا مامإلل رما

 رتفتلا ان اوف الا نعورلا + هاه دقو هب ريعقلاا نم اهنق نيركك يطع انآ نارشإلا

 نب مساقلا ىلإ بتكف ةيقبلا ىف هلجؤيو هلطمب ذخأو حادقأ ةعبرأ هاطعأ دق ناكو . اوُهّزلا
 ظ 0 يك نسا

 تنغ [نعاوب هلال دلل دلك ةيملاتملا ضل ةظناحوب ع نيدلا "يحن نافع العا
 الإ هنم ةلاوحلا ضيقت ال ىذلا « ىناوهزلا هيقفلا ىلع ًاخدق نيرشعب هاولمملل ممُوح , هلالج
 نيدلا حالص مامالا نزاخ اهنع اهّسدق ناكر يعش حادقأ ةعبرأ اهنم كولمملل ملسف « ىنامألاب

 . .روهدلاو ماوعألا اهيلع تّرم مث ءرصقلا اياؤز نم ةيواز ىف اهكرتف ءرصعلا كلذ ىف

 تحال مث . كارتألا جولع نجلا ىلع تلوتسا ال . 9 كارشلا بعك ىلإ بارتلا اهرمغو
 راص دقو . هباصع فرشأب هنيبَج نازو « هبابش اهب رهدلا سبل ىتلا ةيمساقلا ةلودلا راونأ
 ىلع تبقاعت مث . هباهإ ريغ قبي ملف ةدملا لوطل هل بهذ دقو . هبارت تحتنيفد ريعشلا كلذ
 وذ « حيصنلا لجرلا اذه هغلب ام شيتفتلاو ىرحتلا ىف اوغلبي مل مهنكلو ناّرُخلا ىديأ نرخ
 لمهأ الو « اياوزلا ىلع تفلتلا كرتي مل ةنامألا طرفل هنإف « حيحشلا قلخلاو ىضرملا عبطلا

 دتشا ىبلا ةيوازلا كلت ىلع هع قف رثعف : راك يب اياوزلا ف مك : رئاسلا لثملا

 ةريعش هنم هل تحالف . . اعوفرم التو « اعومجم ائيش ىارف « اهمالعا تيفخو « اهمالظ

 رنكلا كلذ ةراثاب رماف 6 و فيحصتو 6 هر َْق اهلجأل كرش 6 هروعش ريغب

 )١( هرورش دصقي : هرورس فيحصت () . 788/7 فورعلا رشن .
 ءاذجحلا : كارشلا (؟) .



 را

 قفو تءاجف « حادقأ ةعبرأ هنم لصحف « رع مث . نوزخملا نيفدلاو « نوفدملا
 كلذ هدقرم نم ثعُب لاح « «9 ريرّعلا لوسرلا روضح ظحلا ءوسل قفتاو « حارتقالا
 هذه دعب دوعلا رذحاو « اهذخ : هل ليقو « ةّرِغ ىلع ") 'رئارغلا ىف هل ليكف « ريعشلا

 . «ةرملا

 ًائيح لمحت ةهاكف « ىمدت الو حرجت الو عسلت ىهو « ةلاسرلا ىف ةحضاو ةهاكفلاو
 اوناكو . ةعيدب ةيرعش ةعطقب اهاهنأ دقو « ىذؤت نأ نود « ةفيفخ ةيرخس انيحو ةباعد

 فوفو ف حيخلا ميهاربإ نب ىبجحي دجن نأك ةفيرط ةيضق بايث ةهاكفلا ًاناحا كوسا

 ىف سبعتو « ايندلا وه هل مستبت نيح ةصاخو « نواعتلا ىلع هدهاع قيداص نع © الاؤس

 اذه نأ ريغ ء هب فصعت رهدلا نحمل هكرتي الو نوعلا دي هل دمي ذئنيح هنإف « هقيدص هجو
 فاصنالا ماكحو ناسحإلا ةاضقو لدعلا ءاملع لأسيل هنإو « هدهعب في مل قيدصلا

 (بتعمج ةقادصلا لالظب الظتساو ةبحما نابلب ايّذغت نيقيدص ىف نولوقي ام ةءورملا خياشمو
 نع تربدأو امهدحأ ىلع ايندلا تلبقأو « بسنلا ةوخأ نم قثوأ ىه ىتلا بدألا ةوخأ

 هل تعلو « لابقإلا حير امهدحأل تبهف » : لوقي ؟ همكح اف « هلمهأو هاسانتف « هبحاص

 نم حبسي . . ةيفاعلا ضورو وفعلا لظ ىف ىناثلا قبو . .ريخ ةباحس هترطمأو « دعس ةعم
 وأ . ةنحم دجو ةنمن تفتلا نإ . : حاجه ومالا لوط عفا يطير ةاراموبق ل نلضاا ريع

 ىذلا هللاب مسقي ناك دقو . قاربلا ىلإ جاتحا قاحللا هي .لواح وأ + ةرسخ ناز ونس وطن

 نيع هتظحالو « ةداسولا هل تيتثأ اذا هنأ قوس مهتلمشو « هتمحر دابعلا تعسو

 ال ام تاريخا نم هّنعلْبل . ..ةلوقالا دعب رهن ملطو هلو« راز ني جرخورا ةداعتلا

 حس كدا الوات رب نوع الو هاك سراح الو. من قفل فال الو عيوق 53: كلف

 ىف بحي ىذلا ام : ىلاعت هللا ءاش نإ نيباثم نيروجأم انوتفاف . طق رشب بلق ىلع رطخالو
 . . فرعلا هقف ىف حاببو « ءافولا ةلم ىف بيو « ةوتفلا نيد ىف نسيو « ةدوما ةعيرش

 . «بحاصلا اذهل اهنوملعت ةبوت نم لهو

 ربلا ىلع هقيدص عم دهاعت قيدص نم مكف « ةيعاّتجا ةيضق ىهو « ةفيرط ةيضقلاو
 «٠ ٠ اهترارمو ةايحلا سوب ىلاعي هقيدص كرتي نل هناف 6 ةداعسلا | اقزري نيح ةصاخو 6 نواعتلاو

 )١( هوحنو ريعشلا هيف . ليكلا نم لاك : ريع .

 هل ةيرجت ال ىذلا رغلا :ريرغلا(5) . ٠ فوعلا رشن (؟) 5/8١ .

 لعجي شيخلا نم ءاعو ىهو « ةرارغ عمج : رئارغلا (1)'
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 مل هيلع ايندلا ؛ تابقأ اذإ تح . نماضتلاو لفاكتلاب هل هدعو دنع نوكيو «٠ هك كت ان لد
 . ةقشو دوم لو ةريغأ الو دعو الو دهع اههنيب نكي مل نأكو , هقيدص رك ذي

 ىريرخلا اهكرت ىتلا ةروصلاب ال نكلو ةهكف تاماقم -- نيح ىلإ نيح نم - اناقلتو
 فيصلاك ةلباقتملا تاعوضوملا نيب تارظانملا نم دعب امف اهيلإ تروطت ىتلا ةروصلاب اميإو
 ةفيرط ةماقم ةناحيرلا ةحفن نم عبارلا ءزجلا ىفو « ةيدألا ةردنقلا نآيبل ادي < ةءافشلاو
 ملعلا ىف ىنغلا ىلع قوفتي رقفلا ايف لعج ىنغلاو رقفلا ناسل ىلع رديح نب دمحم ديسلل
 ] . هليصحنو



 ىكاثلامتسّقلا

 قارعلا





 لوألا مشعل

 عمتجملاو ةسايسلا

 - نويسابعلا ءافلخلاو ةقجالسلاو نويبموبلا

 ًادايَص ناك هنإ لاقيو « ىمليد ىمرافوهو ؛ هيوب ىلإ بسْنُ ةيسراف ةرسأ 7 ا

 راص نيح مهارثو . نوبطتحَي هلوح نم دمحأو نسحلاو ىلع هؤانبأ ناكو « نيوزق رحب ىلع

 اهفو : روج مارب ىناساسلا كلملا ىلإ - ودبي امف مهاَقلَم - نوخرؤملا مهبسني كلملا ميبلإ

 جيوادرم هيلع رصقنا اذإ ىتحن + ىكاك نب ناكام ةمدخب هؤانبأو هوز نحل هنن نخب

 ةيديزلا ةيولعلا ةلودلا دض هبورح ىف هوديأو « هيلإ اولوحت ناجرج بحاص ىرايزلا

 ثبلي ملو « ةرجهلل ٠* ةنس ناذمه نم قرشلا تونحلا ف جركلا انلع اوف ع ناتسربطب

 م78 ةنس ىف جبوادرم لتقو . هل ارقم زاريش ذحناو ناجّرأو سراف ىلع ليؤتسا نا ىلع

 |هنوئش نسحلا ىلوتو هل نيتعبات اتناك نيتللا ّىّرلاو ناهفصأ ىلع نسحلا هوخأو وه ىلوتساف

 برغلا وحن اجيردت مدقتي لظو « نامّرك ىلع دمحأ امهوخأ ىلوتساو « لبجلا دالب نوئشو
 هذه ىو « طساو ىلع ىلوتسا ىّتح مدت ىضمو 7+ ةنس زاوهألا ىلع ىلوتسا ىّتح

 هزجعل هداوقو ةفيلخا ىلع نيرئاث كارتألا دنجلا ناكو « دادغب ددهت ةعاجملا تناك ءانثألا

 ىداج ىق اهلخدف ادق ىلإ رم اهعيمج باوبألا هو ا د جوفي مهتاور عفد نع

 هبقلو ءارمألا 7 و4 * اصّلخعو ًاذقنم ا ةفيلخلا هب م1 م لوألا
 0م هع ببن وسو برو ديوب ود دع هددت هضم سجس: وهج بيوس ريس

 ؟/ ص (ةرهاقلا ةعبط) زتيم مدآل ىرجهللا عبارلا نرقلا ءهليذو هيوكسلل مألا براجت ةيبموبلا ةلودلا ىف رظنا )١(

 14 ص نالكوربل ةيمالسإلا بوعشلا خيراتو اهدعب امو نباو ريثألا نبا با خيراتو ىزوجلا نبال مظتتملاو عاجش ىبأل

 ىدعسلا ىلإ ىسودرفلا نم ناريإ ىف بدألا خيراتو ميساقتلا نسحأو ىدرب ىزغت نبال ةرهازلا موجنلاو نودلخ ٠

 ىب ةدامو ىبراوشلا نيما ميهاربإ روتكدلا ةمجرت نواربل اهئارمأ مجارت قل ناككلخخ ن نباو ةقرفتم عضاوم ىف ىسدقملل

 . ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ىف هيوب علم ياو ىللعتلل ةببحلا باتك نم يناثلا ءزجلا كلذكو

 ُْق ةيمالسإلا ةراضحلاو ( ةيناطلسلا بادآلا ُْى ىرخفلا )

 0م
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 ةفيلخلا عم مهب ةلأو مهؤامسأ ترك دوو اةكبلا ىلع مهباقلأ قي موب اةلودلا يك لوقا

 . مهسفنأ ىلع اهنوفضي ةمخفلا باقلألا ىف نويبيوبلا غلاب ذئنيح نمو . ةعيملا ةلك ف

 ىكتسملا علخ ىتح مدقتي دادغب ةلودلا زعم لوخدل ىلاتلا رهشلا دكي ملو . . مهتارزو ىلعو

 0 ؛ هلل عيطملا همع نبا هدعب ةفالخلا ىلوو اح تو
 مهئاعسأ ركذ نم ناكام الا ناطلس الو 120000 الو لوح نييبيوبلا دهع ىف نييسابعلا ءافلخلا

 امل ةبورضملا ةكسلا ىلعو ةعمجلا ةبطخ

 نوديري ىذلا رادقملاب بتاورلا مهيلع

 مه+ ةنس قوت نأ ىلإ نامُركو زاوهألاو قارعلاو دادغب نوئش لي ةلودلا زعم لظو
 هينرقب ميظعلا روثلا كسمب ًاعاجش سأبلا ديدش ناكو «رايتْخَب ةلودلا زع هنبا هفلخو
 ةئام هردق قادص ىلع 515# ةنس ىف نامز هاش هتنبا_عئاطلا ةفيلخلا جوزتو ٠ كرحتبي الف

 ذنم ةلودلا نكر نبا ةلودلا دضع همع نبا ىلإ تراص دق سراف ةيالو تناكو . زانيد فلأ
 نكر ا ىلإ هتيالو تلاف . ًادلو كري ل ذأ ةرجهلل م/م. ةنس ةلودلا داع همع ةافو

 ةلودلا دضعل لعجو 8 ةنس ةلودلا نكر ىفوتو . ةلودلا دضع هنبا اهحنف « ةلودلا

 دف [يعالو 2 تاهفصأو ىلا ةلودلا في سالو « زاريشو ناجّرأو نامركو سراف ملاقأ

 نأ رومألا ثبلت ملو « هيوخأ ىلع ةسايرلا ةلودلا دضعل لعجو «رونيدلاو ناذمّه ةلودلا

 لاوش ىف رايتخب اهيف لتق 2 "ىو رتس ف اكششاف « ةلودلا زعم همع نبا رايتخم نيبو هنيب تءاس

 ده“ لنم 0 دضع رع ف ا نما اهعبا و قا تلخد كلدبوب ال ةنس

 . خيراتلا

 .دحأ قليل ام كلا عس نم هتاطلس غلب ذإ ديري ب ولم مظعأ و ةلونلا دعو

 بقل نم لوأو ءافلذملا دعب دادغب ربانم ىلع - لاقي ايف - هل بطُمخ نم لوأ وهو هترسأ نم

 « بقللا اذه نوبقلي هدعب نويبموبلا حبصأو مالسإلا ىف ( كولملا كلم ) هاشنهاشب

 نيح ةليفلا لجرأ تحت ريزولا ةيقب نباب هيمر كلذ روصي امو « ةديدش ةوسق هيف تنلكو

 قرطلا صوصل ىلع ىضق دقو . ةلتق رش اهلجرأب هتلتقف « هتءاس رومأل رايتخي هيلإ همام

 نع عفرو ؛ بدرعلا ةريزج ءارحصو ناعرك ءارخيض ى هباصن ىلا نمألا داعأو امربم ءاضق

 هُم لوسرلا ةنيدم ىلع رادأو ةكم ىلإ مهلبس ىف رابآلا مهل رفتحاو ةيابجلا جاجحلا لفاوق
  باحصأ مزلأو . « دجاسملا ةراعب ادتباو اهقاوسأو دادغب لزانم ةراعب رمأو « انيصح روت

 مهتويب تناك نم ةصاخو لاملا تيب نم هادي ترصق نم ضرقأو مهتويب دييشت تاراقعلا

 بلجو « ةرضخلاو رهزلاب دادغب تابارخ تالتماف نيتاسبلاب ىتعو « ةلجد ئطاش ىلع عقت



 افراح

 ًاقوس أشنأو ءاهروسجو اهنوادجي ىنعو ءدالبلا رئاس ىف سورغلا دادغب ىلإ
 ناكو « فنص لك نم.ءاملعلا ىلع بتاورلا ىرجأو « دادغبب ًاريبك اناتسرام ىنبو . نيزاّربلل '

 . نيك اسملاو ءارقفلا ىلع ةلصتم هتايارج تناكو « هلاعو هتالو رايتخا نسحن اسويس الداع

 الإ هكحب امنت مل |هنأكو ء 9005 ةنس ىفوت دقف « لطت مل قارعلاو دادغبل هكح ةدم نأ ريغ

 يا مو اردنا فرحت : ةثالثلا هئانبأ نيب ك1 دق ناكو . ةلصتم تاونس سمخ

 لالتخاو ةلودلا عايضب ريذن هنأ امئاد مايألا تتبثأ ميسقت وهو ٠ ةلودلا ءاهبو ةلودلا

 نا دعس نب هللا قع وبأ هريزو هنواعب ةلودلا ءاضعص قارعلاو دادغب نوئش ىلوتو « اهنوكنو

 ةنس ةلودلا فرش هوخأ هيلع بلغو ةلودلا ماصمص رمأ حجني ملو « نايح ىبأ بحاص

 . كلملاب دهع نأ دعب الو ةنس ةلودلا فرش ىفوتيو « هنم دادغب ذخأو هسبحو هرهقو "ا/*

 4. ةنس هتافو ىتح قارعلاو دادغبل انك انج نزلك“ ىذلا هللا تايقر ةلودلا_ءاجب هيخأل

 عئاطلا ةفيلخلا ىلع ضبق دقو « ءامدلل اكافس اموُشَع املاظ - نوخرؤملا لوقي اك - ناكو

 هنم ملظأ هيوب ىنب كولم ىف نكي مو « هللاب رداقلا اهالوو « ةفالخلا نم هعلخو 81 ةنس

 نيب هدعب ةلودلا تعزوتو . دحأ هعمجي مل ام لاملا نم عمج هنإ لاقيو يس ميقا الو

 ةلودلا ناطلس عاجش أو وكلا لالجو ةلودلا ماوقو ةلودلا فرشم : : ةعرالا هئانبأ

 مظع نيح 411 ةنس ىتح هتيالو نو رت قي لظو « هنم دهعب هبيأ دعب دادغب ىلو ىذلا وهو

 . هاشنهاشب بطوخو مرحملا ىف َدادغبي هل بطُخف « هتفك تلعو ةلودلا فرشم هيخأ رمأ

 قوتيو « ةبطخلا ىلإ ةلودلا ناطلس ركذ دوعيو « نيوخألا نيب حلصلا متيف « ماعلا روديو

 415 ةنس ىف هدعب قوتي نأ ةلوبنلا تر هوخأ تفل 7 416 ةنس ىق ةلودلا ناطلس

 م 57١ ةنس 0 3 صوصللاو نوراّيعلا ىلوتسي نأ كلذ نم غلبي ىبح ن ناطلسلا
 اسم

  لالج عاب نأ اهلالتخا ءوس نم غلبو ) ةيلاملا نوئشلا تاحعاو « ةحيبق الاعفأ أهم

 نم - قزويللا نبا لوقي امك - هراد تلخو « قاوسألا ىف هتالاو هتيب نوعامو هبايث ةلؤركلا

 - سراف مكاخ يدل ناطلس نب راجيلاك وبأ هفلخو . نيباوبلاو نيشارفلاو باجحلا

 ىتح دادزي .قوجلسلا دلل قا ةدَهع ىو « وهللاب الوغشم اكتاف اعاجش ناكو ناوهألاو .

 كلملاب .بقلملا.يصن.وبأ .هنبا هفلخيو 55 ةنس ًامغ تومي هلعج امم ء ناربإ رثكأ لمش

 هناطلس نم « ىريساسبلا نسيب < هلارتألا هداوق دحأ ادحجاب ءييحرلا



 "م

 ةقيدلا ١ تاك هلا :ففرضوت 9 هللا رمأب مئاقلا ى هيئابعلا :ةفلالتا وحار فلك

 . مظعي ذخأ دق ةيقوجلسلا ةلودلا تناكو . اريطخارمأ ربدي هنأو ءرصم ىمطافلا رصنتسملا

 هللا تك < ناررا نوبل طلو ناسخ اف عتاوو كلا دل ةداق نامه تك قماح

 ىلعو ةبطخلا ىف لرغط مسا ركذي نأ رمأو « 44 ةنس دادغب ىلإ ريسملا ىلإ هضهنتسي ةفيلخلا
 . ةيبهمويبلا ةلودلا ىلع ايئابن ىفنوفا# لخد نأ :ثبلي مو . محرلا كلملا مسا لبق دوقنلا
 _فذنم قوجْلس مهميعز ةدايقب نوريغُي اوذخأ نيذلا علا كارتألا نم ةبعش 0 ةقجالسلاو “ي

 ام دالب ىلإ ناتسكرتلا نم اوءاج « ةيقرشلاو ةيلامشلا ناريإ دودح . لع ةرجهللا 57١ ةنس

 دقو . ديقرع نم اسرعلاب مهفيصمو ىراخي نم برقلاب مهاتشم' نوضقي .اوناكو « :رهنلا 0

 ىلإ مهاعد ىونزغلا ًادومحم ناطلسلا نإ لاقيو . هتليبق هتعبتو ىنسلا مالسإلا قوجلس قنتع
 صبقلاب رمأي هلعج امم « ارش مهنم سّجوتف داع هنأ ريغ « ىراخبب ةطيحم ا ميلاقألا ىف 00

 رخل دوال تام ىّبح اهب لظ « دنهلا دالبب ةعلق ىف هسبَحو « قوجلس نب ليئارسإ ىلع
 نلعأو . و نب دوعسم شويج اومزهو . ىراخي ىلع اوضقناف ر اثلا ىف ةقجالسلا ركفو

 « روباسينو ورم هل تنادو « ةرجهلل ه٠ ةنس فيص ىف ناسارخ ىلع ًاكلم هسفن كبرت

 يلع اولوتساو ناسارخخ ةيقب ىلع ءاليتسالا نم اونكمتف 45 ةنس ىفوت نأ دوعسم ثبلي لو
 « دالبلا ىلع هتمومعو هةر ءانبأ كلوز 00 لوشاو تو ةارهو ناتسجسو ناتسربط

 وحن ىلع دادغب طبضي ىك هللا رمأب مئاقلا ةفيلخلا هب دجنتساو . هل ةرضاح ىلا ذختاو

 ةينس ًاعلخ ةفيلخلا هيلع علخو 2« ىريساسبلا اهبنم برهو 4410/ ةنس ىف اهلخدف « انفلسأ ام

 لاهشلا ىلإ رف دق ىريساسبلا ناكو « ةرخاف ةلح هسبلأو « هراوج ىلإ شرعلا ىلع ةتيلخاو

 لاني نب ميهاربإ وست ظن خأ برح ىلإ هكرتي نأ رطضاو « لصوملا ىّتح كُيْنْرْعَط هبقعتف

 نخلي فذ م .ورملا لوو ميك ماسلا يربو عادلا هلك رج

 اهربانم ىلع ءابطخلا رمأو دادغب ىلع ايلوتساو « ناردب نب شيرق وهو « لّيَقَع ىنب ءارمأ
 نم هيلع ايلوتسا اهب اعنص كلذكو « ةعمجلا ةبطخ ى ىمطافلا ةفيلخلا رصنتسملا مسارك ذب

 4 َْ بدألا خ خيراتو 0 ارت 00 نباو ابطابط نباو ريثألا نبا خيرات ةقجالسلا ىف رظنا (1)

 0 ى ىدرب ىرغت نباو نودلخ
 قوجلس لآ ةلود خيراتو نديلب امستوه رشن ةقجالسلا ا ةقلعتلا صوصنلا ةعومجمو (ةرهاقلا غبظ) - .نينسح _ميعنلا دبع نوتكدللاو ىنراوشلا نيمأ مهاربإ | روتكدلا .ةمجوت دك اظوارلل 0 خيرات ى رودصلا
 نايعألا تايفوو ( ىرادنبلا رصتخم ) ىاهبصألا داعلل

 دي -

 5 م روكدلل قلاب 0 000 فرار

 فاعلا ا 2 ةقح السلا ةدامو "ا ص 0

 . ةيمالسإلا



 ا

 م لرغط نكلو « ةريزجلا ندم نم ةناع ىلإ دادغب نم ةفيلخلا قريساشيلا جرخأو . ندملا

 لعج امم « ًامربم ءاضق ةئتفلا هذه ىلع ىضقو ةفيلخلا اهيلإ داعأو دادغب ىلإ داع نأ ثبلي

 . برغلاو قرشلا كلم بقلب هبقلي ةفيلخلا
 اين اهرك اماوقع عامل ناكر : ماظعلا قرح ةلوانلا كرام وه لرغُطو

 هيا كنا ةقلكف 248: نب ىرلا ةنيدع ىف وتو 6 ةيردلا هتاجباو ادا لع اير ردع اهزاح

 هنأ | لاقيو لداعلا كلملاب ع و ع هس م لا بلأ
 000 ل لا

 هدا ىإ يش نعلن كلك دو بو يب ةعلا ف قوجلس نب لدعأ هو
 دض ةرفظم تالمح داقو « قشمد_ينجمالب

 اهيف رمد ةعقوم ىف 417 ةنس ( نيجويد سونامور » اهيووظا ربما ريم او ةيقرشلا عورلا ةلود ةلود

 ناك نيب براحت فلأ رشع ةسسخن لع ديزي نكي م هقيج نإ لاقو . بدت ولا شيلا
 سورو زاقوقو نمرأو نانوي نم لجر فلأ ىتئام نم فلأتي ةعقوملا كلت ىف ىمورلا شيجلا

 ةدمل ةدهاعم نالسرأ بلأ هعم دقعو « رانيد نرونلع هسفن روطاربمالا ىدفو . مهريغو

 مهتايرح نيملسملا ئرسأ ىلإ د نأو « اهبلط اذإ مورلا دونج هيبلت نأ ىلع مع

 5 ايسايسو « لقعلا رفاو مم ناكو « كلملا ماظن هيو لكل دق ناكو

 ا ل

 دادغبب ةيماظنلا هتسردعب ةصاخ ىنعو « نادلبلا نم ريتك ف اهماقأ « ةيماظنلا سرادملا مهاب

 امهريغو ىلازغلاو ىزاريشلا قحساإ وبأ مهتمدقم ىفو اهريغو روباسيت نم ءاملعلا اهل مدقتساو

 ى اباش ناكو « هنبا هاشكلم 458 ةنس قوت نيح نالسُرَأ بلأ فلخو . ءاملعلا رابك نم
  هدالوأ ىلع دالبلا قّرفو هتلود نوئش. كلملا ماظن هل مكحأف « هرمع نم ةرشع ةنماثل

 ىتح « دالبلا نم ريثك ىلع هشويج تلوتسا « ًارفظم ناكو . هاشكلم ىلإ مهعجرم لعجو
 عيمج ىلع لمتشت هتكلمم تناكف « نيطالسلا نم دحأ هكلمي مل ام ملاقألا نم كلم هنإ ليق

 ةنيدم نم دتمي هكلم ناكو « ماشلاو ةريزجلاو مورلا دالبو قارعلاو ناريإو رهنلا ءاروام دالب

 - ىدرب ىرغت نبا لوقي اك - الوط سدقملا تيب ىلإ - كرتلل ةنيدم ىصقأ ىهو - رغشاك
 . ًاضرع دنهلا رحب ىلإ ةينيطنطسقلاو نيوزق رحب نمو

 نطلست امل هنأ ىوريو « كلملا ماظن هريزو ناك لثم ابو « ةريس كولملا نسحأ نم ناكو

 هيدي نو لثمن الق اريعأ هدكلاو هيراحتا هانا بسام ( كب درواق ١ همع هيلع جرخ

 ماظن هريزو ىلإ اهاطعأو هاشكلم اهذخأف « تايتاكم هل زربأو قوبتاك كؤارمأ : هل لاق
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 بولق تنكسف . تقرتحاف هاشكلم ىدي نيب ناكر ان دقوم ىف اهاقلأو هنم اهوانتف « كلملا

 ًاعلوم هاشكلم ناكو . كلملا ماظنل ليمجلا عينصلا اذهب هكلم تبثو « ةعاطلا اولذبو ءارمألا

 ماقأو « هدالب عيمج ىف سوكملا لطبأو « راهنألا رفحو رطانقلاو راوسألا رّمعف « رئاعلاب
 دادغبب ناطلسلا عماج رّمع ىذلا وهو « ةلئاط ًالاومأ اهيلع قفنأو ةكم قيرطب ءاملا عناصم

 برغلا ىصقأ ىلإ قرشلا ىصقأ نم لفاوقلا ريست « ةنما همايأ ىف قرطلا تناكو 488 ةنس

 .ريفخ اهعم سيلو هتكلمم ىف

 ةكريلاو نعلا ناك : ناكلخ نبا لوقيو . 58٠١ ةنس هتنباب ىدتقملا ةفيلخلا جوزتو
 ال ددع عم لخد دالبلا نم دلب ىأ وأ ناهبصأ وأ دادغب لخد اذإ ناكو « هتيصانب نينورقم
 بنينكتو هلق ةيلع تناك اه ءايشألا نامثأ طحنتو رعسلا صخريف « هترثكل ىصحي

 سرادملا ىلع ةريثكلا لاومألا قفني ناكو .ريثكلا بسكلا هركسع عم نوشيعتملا

 ةسردم ىف نفدو ناهبصأ ىلإ هتويات لمحو 5/868 ةنس لاوش ى دادغبب قوتو . تاطابرلاو

 « قورايكرب هئبا هفلخو ماظعلا ةقجالسلا دهع ىهتني هبو . ةيفنحلاو ةيعفاشلا ىلع ةفوقوم

 بحاص دمحم هيخأ عم بورح ىف لخدو « ناسارخ ىلع هبئان رجنس ناطلسلا هوخأ ناكو
 ىف لتقو « قشمد بحاص شنت همع هبراحو « ةحجارلا ًامئاد هتفك تناكو « ناجيبرذأ
 ةمهلا ىلاع ناكو « نيريثك مهنم لتقو « ناريإ ىف ةينطابلا ةيليعامسإلا خودو : كراعملا ضعب

 عئاقو هلو « دمحم هوخاآ هفلخو . 41 ةنس قوتو هيلع نامدالاو بارشلاب اعلوم ناك هنا الإ

 : ناكلخ نيا لوقيو « مهنوصح ضعب ىلع اهيف ىلوتسا ةيلاوتم تاراصتناو ةيليعامسالا عم

 ةفئاطلل برحلاو ماتيالاو ءارقفلاب ربلاو ةلماشلا ةلدعملاو ةنسحلا ةريسلاو ةليمحجلا راثالا هلو

 هدعب كلملاب ماقو . ه١١ ةنس وتو . « ةيعرلا رومأ ىف رظنلاو ( ةيليعامسإلا ديري ) ةدحللا
 لاثمألاو راعشألل القفاحخ ةيرعلاب ةفرعلا قزق نأكو ملحلا رق ل كفو قو توي هنأ
 رعاشلا صْيَب صْيَح حودمم وهو «ريخلاو ملعلا لهأ ىلإ ليملا ديدش َريَسلاو خيراوتلاب ًافراع
 اوزجع ىتح اهلاومأ تلقو همايأ رخاوأ ىف تفعض ةنطلسلا نإ ناكلخ نبا لوقيو « روهشملا

 اهعاب ىّتح ةنازخلا قيدانص ضعب ًاموي هل اوعفدف « ىبارشلا وأ ىعاقفلا ةفيظو ةماقإ نع
 . هتجاح ىف اهلمث فرصو

 هرغصل حلصي ال ناكالو « دهملا ىفريغص وهو دواد هنبال دهع نأ دعب 0110 ةنس ىفوتو

 ةوبأ ةملسا كفا ناكو د دوعسم هيا ىلإ تراصف ةخ 3 لرْكُط همع ةئطلسلا ىلوت

 ىلع لبقأ هنأ ريغ ؛ هل « كب شوج مث رقتس قأ مث دودوم : لولا ةكباتأ ىلإ
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 مهلتق نممو 4 | تاع ءارمألا نم لتقو ه 41 ةنس ىّبح همايأ تلاطو ء تاذللاب لاغتشالا

 ءافلخب اوناهتسا ةقحالسلا نأ ىلع لدي ام اذه ىفو . دشارلاو هللاب دشرتسملا هدهعل ناتفيلخلا

 . ةايحلا قح ىتح ءىش لك مهنم اوصلختسا ذإ « الوط الو الوح مهل اوعدي ملو سابعلا ىنب

 « قارعلا ىف مهتلود متي هنأكو : ةيار دوعسم دعب ةقجالسلل مقت مل ناكلخ نبا لوقيو

 هدعب ميقأو 1 ةيقوجلسلا ةلودلا ءابمناب ًاناذيإ ناك دشارلاو دشرتسملا نيتفيلخلل هلتق نآأك لق وأ

 . هكح نم رهشأ ةسمخ دعب قوت نأ ثبلي ملو « دومحم نب هاشكلم هيخأ نبا كلملا ىف

 ذخأ 486 ةنس هاشكلم توع ماظعلا ةقجالسلا دهع ءابتنا ذنم هنأ ظحالن نأ دبالو

 عدتباو . ثادحأ مهو شرعلا نولتعي اوناك نيذلا نيطالسلا رغصل فعضي قوجلسلا تببلا

 2 نيح مهعم مهنولعج اوناكو 2 مهئانبأ ةيبرت نولوتي داوق مهو ) ةكباتألا ماظن ةفجالسلا

 ل ايس فلل نسبلو ( نييقيقحلا ماكحلا مه نوحبصيف تار امرا ضعب مهنولوي

ىف ىذلا هريمأل زوفي نأ ديري مهنم لك ناكف « مهنيب ب امف اوسفانت ام
 + ةنطلسلاب هتياعر 

 لعج امث « ضعب هوجو ىف مهضعب اهرهشو فويسلا مايعألا ءانباو ةوخالا لمح كلذبو

 وأ ةلودلا تفعض كلذبو 6 ةلصتم او دوعسمو دومح هنبأو دمحو مالو 0

 ىّتح « مهل ةلودلا اهعطقت تاعاطقإو نادلب ةكباتألا ءالؤه ضعبل ا

 اولقتساف ةصرفلا ةكباتألا ءالؤه ضعب زبتناو . دّْنُجو لام نم هيلإ جاتحت امب اهودعاسي

 ركب رايد ىف ةيقترألا ةلودلا وأ نييقترألا مهنم ركاذن ٠ مهرسأ ىف ةيئارو اهولعجو مهنادلبب

 - ىكنز ىنب مهنم ركذن اك « نيدرامو ناّرخو افّيك نصحو دِماو نيقرافاّيم اهنادلبو ةريزجلاو

 نيدلا داعب بقلملا « ىكنز » نإف نييبيلصلا ىلع ءاضقلا ىف ربكألا لضفلا مهلو لصوملا ىف

 نيلسوج نم « اًهَرلا » ىلع هئاليتساب انرايد نم مهدرطو مهرْخَد ةلسلس حتتفا ىذلا وه

 « ماشلا ىف اقم مهقحمي نيدلا رون هنبا هعبتو ٠ مهكلامم ىلوأ تطقس كلذبو « ىيلصلا

 . اهريغو راجنس اهنادلبو لصوملا ةرسألل كرت ماشلا هتعبتو نيدلا حالص .مجن الع نيحو

 دقو ؛ اهمجن لفأيو دوعص دعب ةيقوجلسلا ةلودلا طببت نأ ايعيبط ناك لاح لك ىلع

 ىلع مغرأ هنأ ريغ دادغب ىلع ء ءاليتسالا هه7 ةنس ىف قوجلسلا دومحم نب هاش دمحم لواح

 ىلا ةدوعلا كلذ دعب ةقجالسلا عطتسي مو « هدونجو ىتمملا ة ةفيلحلا همغرأ « راصحلا كف

 دادغب ىلإ داعو . نيح ىلإ مهنيطالس اهيف ىلاوت ثيح ناذمه ىلإ اوزاحنا لب « دادغب

 مهماطلسو مهايرح ءافلخلا ىلإ تدرو « اهلالقتسا لصوملا ىبونج نادلبلا نم اهعبتي امو



 ل

 ءافلخلا 6-5 ىلإ مكحلا ناحلوص ةدوع ف لضفلا ( هدوم - ها"ا) )١( قتقمللو

 ًالاع قل ناكو 505 ةنس ىراتتلا وأ ىلوغملا وزغلا ىّيح هيلع نيضباق اولظو . نييسابعلا

 . قالخألا ثمد ًايبدأ

 ملاظملا لازأ ةيعرلا ف ًابوبحم الداع ناكو ( ه ه55 - ههه ) دجنتسملا هنبا هفلخو

 ةريسلا نسح ناكو ( ه هاله -ه55) ىدضاح هنبأ هدعب ةفالخلا .ةفاللا لول د سوكملاو

 ىف همساي ةبطخلا نيدلا حالص داعأ همانأ قو . 1-2 مايأ ىف بئارضلاو سوكملا 00

 ةمالل داع كلذبو ؛ اهلاعأو رصم نم نييمطافلا ةلود تعطقناو « ةيماشلا روغثلاو رصم

 قحس هدهع قو ( ه - هاله ) رصانلا هئبا هفلخو . دحاو ةفيلخ ىلع اهنعانا

 نادلبلا نم هريغو سدقملا تيب ىلع مهم لوتساو ماشلا ىف نييبيلصلا نيدلا حالص

 اوناك نيذلا كاتفلا ةعاج لوحي نأ همايأ ىف ىدادغبلا رابحخلا دبع عاطتساو . نوصحلاو

 مهل ذختاو « ةلاسبلاو ةوتفلل ةريبك ةعاج ىلإ لاومألا نوبهنيو دادغب ىف سانلا نوبهري
 داهجلا ةريثك مهنم تائف رفنتساو « ةيبرح ةعاج ىلإ مهلاحأ كلذبو « ةصوصخم ليوارس

 سبلو اهيلإ مضناو « ةياعر ريخ ةعاجلا رصانلا ىعرو :يوسألا عم مايا ىف نييبيلصلا
 . نيدهاجما 0 قانا قم ايسر و اهوسل» نك ةتالوسسل ا عب لفرز < اهليوارك

 باهش اهسبلو « اهوسبلف « هؤانبأو نيدلا حالص وخأ لداعلا كلملا مهيلإ اهلسرأ نممو
 . دنهلاو هنزغ بحاص نيدلا

 رصنتمسملا هنبا هفلخيو « قوتيب ىح ماعلا رودي الو+ رهاذكلا هنا رضإللا دعب فالح شو
 ناسلا ريو . ةروهشملا ةيرصنتسملا هتسردم سل 0 ًافوغش ناكو ( ه.. 2ك ت57

 ديمتوناريإو مزراوخ حستكيو هدهع ةا( بم دحر . نقلا طك
 م 6 هدد ا هنبأ هدعب را 4 يال ىلإ هلويس ضعب

 0 -- يتلا يؤم رذوعما <”كلللل ٌريبَدَعب ةاهاج ًافَعق ناكو 0

 قارعلا حتف هيلع و «, همالغو هاج هيلإ لسرأو وكالوه_بتاكف بتاكف ةلودلا لاوز ىلع.
 7 ل ا سم

3 1 1 
 ا 21 وجم ب يبرر بوز ويبي جمب دع ب يوجب بما تنجو

 ,مادغب دخاو
 ديت كلا 1 دس سوس

  دادغب نم نيتلحرم ىلع نويدادغبلاو ركسعلا هيقلو « دادغب مجاهو ء وك الوه عراسو

 ديشرل خيراوتلا عماجو (ةرهاقلا عبط) ىطويسلل ءافلخلا نبا خيرات نيلاتلا نييسابعلا ءافلخلاو ىنتقملا ىف رظنا )١(
 تأشن قداص دمحم ةيبرعلا ىلإ همجرت ىنادمحلا نيدلا ةيادبلاو نودلخ نباو ىدرب ىرغت نباو ابطابط نباوريثألا
 عبط ) دايصلا ىطعملا دبع داّوفو ىوادنه ىسوم دمحمو عبط ) ىبهذلل ربغ نم ربخ ىف ربعلاو ريثك نبال ةءابكاو :
 روتكدلل ريخألا ىسابعلا رصعلا ىف قارعلا خيراتو (ةرهاقلا عبط) ىلبرإلل كوبسملا بهذلا ةصالخو (تيوكلا
 . (دادغب عبط) دهف دمحم ىردب خيراتو.ىدنشقلقلل ةفالخلا ملاعم ىف ةفانإلا رثامو (دادغب
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 اهل عرك نأ مصعتسملا ىلع ىمقلعلا نبا راشأو « فويسلا مهن ةلعأو ورسمت اطردمو

 ةعبرأ اهلهأ ىف فيسلا نولمعي اولظو دادغب راتتلا لخدو « ًاقنخ هلتقف ٠ هتضوافمو وك الوه
 اال ير وت كر ع ير

 اهايرو اهفابا كلاذو انه ةساملا ةنالثلا تيققناو: + ننذألاو ملعلا بتك اهب تقرحأو

 : لوقي اهيفو ٠ ىخونتلا نيدلا قت خيشلا ةيئرم لثم نم ةريثك ارم ءارعشلا
 وانف رادلاو ىمجلا ”كلالم اف اودفَت ال ءاروز 1 ىلا كورت

 ماكح نم امهألام ْنَم ًاضيأ اهقاذ امك « ٍراتتلا_نم ناوحلاو لذلا ىمقلعلا نبا قاذوا
 كلملاب بقلملا هذاتسأ ىكنزلا ريمألا ناكو . ؤلؤل نيدلا ردب مهتمدقم ىفو « ةرسملاو لمولا
 ناكو ؛ تاوئسرشع هنسو نيدلا رون هنبا هفلخو 5١٠6 ةنس قوت دق لصوملا بحاص رهاقلا

 هاحخأ هناكم ْوِلْو ماقأف يقول نأ نيدلا رون ثبلي ملو « هل اكياتأ اواو وريدلا ندب لعج دق

 كلم ىتح « هناطلس تيبثت ىلع لمعي لازامو « تاونس ثالث رمعلا نم هلو « نيدلا رصان

 وحن راتتلا جاومأ تعفادت نإ امو . ةيكنزلا ةرسألا ان لازاو 86+ ةئسب ف لصوملا

 لع نأ امو 575 ةنس ذنم داتعلاو دازلا نم هيلا نوجاتحي ام مهدي ليغا ىتح ناعييرذا

 ريخأت شيجلا نأ الا ليعامسا هنبا ةدايقب هتدعاسمل نيج دعأ ىتح دادغب وحن وك الوه مدقتب

 اعله هيلإ بهذف « هيبأ ىلإ اهب لسرأو ليعامسإ سأر رح نأ الإ وكالوه نم ناكاف « اليلق
 لصوملا حاتجا نأ وكالوه ثبلي ملو . 581 ةنس ىف نيدلا ردب ىفوتو « ايادحلا لمحي ًاعزف
 اهتانايخ هوبأ الو وه ال هعفنت ملف ءؤلؤل نيدلا ردب نب حلاصلا اهمكاح لتقو « هشويجي

 . راتتلا ةزوح ىف اهلك قارعلا تحبصأو « ةرركتملا

ّ 

 ظ ظ ةينامعلاو ةيوفصلاو ةيناكرتلاو ةيلوغملا : لودلا

 جا لس . نيصلا دودح ىلع ايلوغنم نطوتست تناك لي لئابق اتت وأ دا
0 

 ةسلا اف ىفوتو ةرجهلل 1190و 5 نع نب الا سرا هلاك لع ةلرتم 2 ناذمهو

 امسور عضخب نأ عاطتسا ىذلا ٠)6-313( ىدكوأ هئبا هفلخو . نيصلاب يحلل

 وهو ( وكنم همع نبا هدعب ىلوو 55 45 ةنس هتافو ىتح كويك هنبا ةفلخخو 2 هجولل ةدنلوبو
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 لمعي ذخأو « نيشاشحلا ةيليعامسإلا ىلع اهيف ىضقف « ناريإ ىلإ وكالوُم هيخأب لسرأ ىذلا
 قارعلا ىلإ هعماطم تدتما دقف « اهب فتكي ملو غ هيخأل هتيعبت عم ناريإب لالقتسالا ىلع

 دختاو « 565 ةنس انفلسأ اك ةميظعلا ةيخيراتلا ةنيدملا دادغب بّرخ نأ ثبلي لو « دادغبو

 امم قارعلاو ناريإ ىلع هؤافلخ هنع هثرو بقل وهو ناخلا | عبات وأ كل ) بقل وك الوه

 ىلإ قارعلاو ناريإ ىف يناثلا للوغملا دملا بستنا اً + ةداخلالا ةلودلا ىمبت مهتلود لعج

 ل د هئانبأو وه هتلود لعج امك ٠ هلل

 . ةيروميتلا ةلودلاو ةيناخليالا ةلودلا : نيتلود ىلإ ةيلوغملا

 )١( ةيناخليالا ةيلوغملا ةلودلا

 قارعلاو دادغب ىلع هعومج تقبطأ ىذلا ( ناخليإ ) وكالوُه ىلإ ةلودلا هذه بستنت .
 ةدعلا ديت ةجنوعاو ةريزحلاو ركب رايد ىلع تلوتساف لاهشلا ىلإ تضمو "65 ةنس ىف

 نادلبو بلح ىلع نولوتسي 504 ةنس ىف اوضمو . ةيرصملاو ةيماشلا رايدلا ىلع ءاليتسالل

 ىرصملا شيجلا مهيقلف « بونحلا ىف نيطسلف ىلإ اوطقسو , قشمد مهل تملسو « ماشلا

 ؛ اقيمت مهعومج قزف « سلبان نم برقلاب تولاج نْيَع ىف سري رهاظلاو زطُق ةدايقب
 ءرابدالا تلو ةليلق لولف الا مهنم ماسي م هنإ ىّح مهل ةميظع ةرزجم تناكو « مهدئاق لتقو

 ىلارصمو ماشلا نع مهليس در كلذبو . لاهشلا ف ى ماشلا فارطأ ىلا سربيب رهاظلا اهعبتو

 , وكنم هيخأ نع ًابئان ناك دقف القتسم ًاكلم - انمدق اك وكالوه كلمب ملو . بام ريغ

 اينثو ناكو . هيخأ مساب برضت تناك لب « رانيد الو را او همساب برضي ملو

 : ةفارصبلا هتجوزل ءاضرا ىراصنلا ىلع فطعبي ناك هنأ ريغ « هموقو هدادجأك

 . ( عب ١ هنبا تر و قارعلا ىلع هفلخو 5515 ةنس ليقو + ةنس تامو « نوتاح زوفد 0(

 نارك اهعلاو هاننأ هوو: نكي فرك الا نال مسا ىلإ همسا فاضأ كلم املو

 نووالق ةدايقب ١ صمح دنع ةيماشلا ةيرصملا شويحلا عم قتلاف « اهيلع ءاليتسالل ماشلا

 اذكر اع اب تناف نانشولا عجر نع اني ةميزملا تغلب |لف ةركنم ةميزه مزهو

 امهدعب كلمو . مغلاو دككلا سفنب تام نأ تيلي 1و + انارة اكو «سمركلم هفلغو

 نواربل ىدعسلا ىلإ ىسودرفلا نم ناريإ ىف بدألا نودلخ نباو ريثك نبا خيرات ةلودلا هذه ق رظنا )١(

 نالكوربل ةيمالسإلا بوعشلا خيراتو ( ىبراوشلا ةمجرت ) مالسإلا لود نم ثلا ءزجلاو ةرهازلا موجتلاو
 ىف قارعلاو 89ص ريلودلانودل اهرضاحو اهيضام : ناريإو نيدلا ديشرل خيراوتلا عماجو ( دابآ زديح عبط ) ىهذلل

 : ا
 . ( دادغب عبط ) كابصخ رفعجل نييناخليإلا لوغملا دهع لضف نبال راصبألا كلاسمو ( ةيبرعلا ةمجرلا ) ىنادمحلا

 خيراتو ىثعألا حبص نم عار هزجلاو ىرمعلا ل
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 . هكلاب ىنبو ءدمحأ ىمستو « همالسإ نسحو ملسأو 5/05١ ةنس وك الوه نب رادكوب امهوبخأ

 نأ لواحو . 0 ىذلا ةووالق روصنملا كلملا ناطلسلا حلاصو دجاسملاو عماوجلا

 ىح ( 5 سس توغرأو هيخأ نبا هدعب كلمو "7 ةنس هولتقف 0 هركسع لمحي

 شحفأف ( وحك ١ هوخأ هدعب كلملا ىلوو « ةأطولا ديدش ءامدلل ا م ناكو 591٠ ةنس

 0 ةنس هلتقو وك الوه نب ىاغرط نب ودّيَب همع نبا هيلع بثوف مهتانبو ىلا ءاسنب قسفلا ىف

 : لغبأ قب نؤغرأ نب تازاغ هدعب كلمو « ةنسلا هذه رخاوأ 2 ةرودب لتق نأ ثبلي ملو 49

 رثنو همالساب لفتجاو ؛ ًادومحم ىمستو « نيعستو عبرأ ةنس ىف ملسأو . وك الوه نب

 نيدلا اشفو « هركاسعو هدنج بلاغ ملسأو ء سانلا سؤر : ىلغ ؤلؤللاو ةضفلاو بهذلا

 ] 1 .:نسلا هيهنما نانا قو ( راتتلا كلامم ىف همالساب فينحلا

 تمنو 1 ةنس ىف ىف ماشلا هشويج تلخدو وك الوه تيب نم لوغملا كولم لجأ وهو

 ل/5٠ ةنس ىلإ ىضمت الو « ماشلا كلمو « نووالق نب دمحم رصانلا شويج ىلع ةبلغلا اه

 نم برقلاب برحلا |مهنيب بشنت ذإ « نيعاص عاصلا نووالق نب دمحبرصانلا هل ليكي ىنح

 ىق تاحاينلاو تاخرصلا تلظو 00 راتتلا وأ لوغملا شيج ايفا مدت 2( قشمد

 هيلإ لصي مل هنإ لاقيو « ًاميظع اغ نازاغ متغاو . نيرهش - ريذملا مهغلب نيح - مهرايد

 لا ا برحلل مهيختنا ةرشع لك نم دحاو الإ هشيج نم

 | ضرفي حرت كو مقل ةداراب 00 0 الا « نيكب ىف ريبكلا ناخلا مساب

 ًاساسأ كلذ ذختي نأو قضارألا حسمت نأب رمأف لوغملا ماجتع نب ةابحلا ءاوهأ بسح هلبق

 تدعم ادن ةلعجو ةلزدلا ى ىدقنلا ماظنلا حلصأو خلخا ملظِيال تح بئارضلا ضرف ىف

 . اموقو اهناطلس ةيمالسالا ةعيرشلل داعأو « ةميقلاو نزولا حيحص

 . اميظع ايكلف ًادصرم اهب ديشو ماعلا رودو دجاسملب يزف هل ةرضاح زيربت ختي ناكو

 َ اننس ناكو ( ادنيرخ » ةيمست ةماعلاو ( ادكيادح 0 هولا هدعب كلملا ىلوو ٠/٠1 ةنس قوتو

 مهبطخ ىف اوركذي ال نأ ء ءابطخملا رمأو ل ٠8 ةنس هدالب ىف ضفرلا رهظأو ًايلاغ ا ا

 . 1/١5 ةنس قوتو « تيبلا لهأو هيدلوو بلاط ىبأ نب ىلع الإ

 ؛ ًافيصح ًاباهم ًاليلج اكلم ناكو ىننحلا بهذملا قنتع ب ناكو « هنبا ديعس وب هفلخو

 ةدع لطبأ ع ةريسلا نسح ناكو. + كللذ نو قيسوملاو دوعلا برض ديحجب ناكو

 تناكو . سئانكلا مدهو اهبرش نم سانلا عنمو هدالب ىف روما قارأو هتكلمم ىف سوكم

 ةنس قوت « تاالسارمو تابتاكمو « ةشحو دعب ةدوم نووالق نب دمحم رصانلا نيبو هنيب

 : ماكح ىديأب ةكلمملا تقرفت هتافويو ع وك الوه تيب نم نيمهملا لوغملا كولم رخو هو . /5
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 ركذ دعب راصبألا كلاسم ىفو . سرفلا نم فئاوطلا ءاولمب نيييبش اوحبصأو « نيفلتخم
 « ةمتقم ءايمعو ةملظم ءايهد ىف هدعب ( قارعلاو ناَريِإ ىف راتتلا ىأر مهم ) : كيعسوب

 ةيحان لك قو ءعالص ىلا مهداسفالو ؛ عامجا ىلإ ا كا ىلا مهلي ىضفيال

 لوقت ًامئاق يقتو بلغتت ةفئاط لكو « همسق ىلإ ابناج ذخأ فئاخو « همساب ىع تاه

 ققحتتالو ؛ بيرق نع هرمأ لحمضي م 2« نالف ىلإ هبسنتو : ناقلا وأ ناخلا| ءانبأ نم

 تراص ا/٠4 ةنس قو . (بيجعب رهدلا نم كلذ امو , بيجي الف ىَعْدُي ىتح 3

 ًقيفر هدج ناك «اذيفأ ن نيحلا نب نسحلا وهو « ربكلا نسح خيشلا ديب قارعلاو دادغب

 . الهال ةنس قوتو .وكالوه

 وأ اغبأ نب نوفغرأ طّبس وهو ء سيوأ هنبا هدعب قارعلاو دادغب كلمو
 :قلخوب ةناند ةنم. قرع ةءانلعلاو ةءارقفلل ًانغ ًالداع, .ةزيشلا نس ناكو. .:هعبا با

 ىف قارعلا تناكو ؛ ةفأيا رختاوأ ىف هناكم هالو ذق ناكو : نيسح زعملا كلملا ناطلسلا هنبا '

 ناطلسلاب بقلتو : هدعب كلملا ىلوتو 7/815 ةنس دمحأ هوخأ هلتقو « ةرومعم ةنئمطم هدهع

 كمه او ةيعرلا ملظ ىف غلابو هئارمأ لتق ىف فرسأ ءامدلل اك اقيم املا ناكر.« .ةينلا تايغ

 ىلع هنوثحي زيربت ةنيدم ىلع هئاليتسا دعب كنلروميت دادغب لهأ بتاكف « داسفلاو روجفلا ىف

 ىلإ سيوأ نب دمبحأ رفو اهيلع ىلوتساو 740 ةنس هركاسعب اهيلإ هجوتف « دادغب ىلإ ريسملا
 هناعأف اهقراف دق روميت ناكو رصمو ماشلا بحاص قوقرب ناطلسلاب ًاثيغتسم « ةيماشلا رايدلا
 ,دفرما نم ناك اهتهتزتساو كنلروستت نع اهيدخب ف ىرسو. + ةلاثلا ةنبسلا ف اهقاورتشا لع

 ظ ةيناكرملاو ''' ةيرومبتلا ةيلوغملا : ناتلودلا
 ءارو ام نادلب نم «سشك» ىف دولوملا كنلروميت ةيناثلا ةيلوغملا هجوملا داق

 هوبأ ناكو « ةرجهلل 1م ةئس هتدالو تناكو « ناخ زكِنج ةلالس نم ردحني وهو «رهنلا

 ىف ال هدي روما مامز عمج ىلع لمعف « ايي هحومط ناكو ؛ اهلاعأو شكل ايلاو

  هتضبق ىف ًاعيمج اللا ةنسل تحبصأ ثيحب ربذلا ءارو ام دالب لك ىف لب و هاا

 815 ةنس قف ىضمو ا/807 ةنس اهيلع ىلوتساو ناسارخ ىلع ضاضقنالل ةدعلا نيب در 6

 ةس ناك ردأو سراف ىلع ىلوتسا نأ بلي ملو ؛ نادي و ناتسجسو ناردنزام ىلع ىلوتسي

 را عار 2 790/١ ىفاصلا لبملا- ىف ةمججرت دمحا 5200 داعي وري لاس" )رو

  خيراتو عساتلا نرقلا نايعا ىف عماللا ءوضلاو نودلخ نبا 2 بئاجع » هباتك ى هاشيرع نبا ناركرتلاو سيوأ نب
 ىف ةيمالسإلا فراعملا ةرئادو نالكوريل ةيمالسإلا بوعشلا 2 ني هزجلا ىف ىدرب ىرغت نباو «روميت بئاون ى رودقملا
 .اهيضام : ناريإو « قايكرتلا نسح تنوزوأو روميت >>( دّقع ثيح 784/١7 ىف ةصاخورشع ثلاثلاو رشع ىناثلا

 .ريلودلانودل اهرضاحو 2سيوأ نب دمحأل دقع لثم ابو ةليوط ةمجرت كنلروميتل



 "عه

 رصاح 198 ةنس لاوش رهش ناك اذإ ىتح « قارعلا ىلاهش ىف تادلبلا حتفي ذخأو

 بلاغ روميت بّرخو ماشلا. ىف قوقرب ناطلسلا ىلإ سيوأ نب دمحأ هنم برهو « دادغب

 نم ًافئاخ عجرو /٠4 ةنس ىف ماشلا دصقو « ةفوكلاو ةرصبلاو دادغب : هندمو قارعلا

 ىلع تلوتساو ايسور ىف تلغلغت دق هشويج تناكو هتمصاع دنقرمس ىلإ قوقرب رهاظلا

 نم لتق نأ دعب ىىلد ىلع ىلوتساو دنسلا ربم ربعو ٠ ةنس ى دنهلا ىلإ راسو ( وكسوم

 اَرق هلثمو « نييرصملا ةنوعمب دادغب ىلإ داع دق سيوأ نب دمحأ ناكو « افلأ نينا اهلهأ

 قوقرب رهاظلا ناطلسلا توم روميت غلبو . ةريزجلا ىف اهّرلا ىلع هتباين ىلإ داع فسوي
 ايسا نم ىبرغلا بونجلاب ساويس بحاص دمحا نيدلا ناهرب تومو ماشلاو رصم بحاص
 بانتساف « ًاحرف امههتومب ريطي نأ داكو « ًابيرق حبصأ |مهيتكلممب رفظلا نأ ىأرف « ىرغصلا

 ٠١١/ ةنس لئاوأ ىف اعرسم اهنم جرخ م . دنقرمس ىلإ داعو « هئارمأ نم هب قثي نم دنهلاب
 كارما عمير اسبلف سيو نيدمحا اناكو» هاش ناريم هنبا اهيف فلختساف زيربت ىلإ ىضمو

 زيربت بحاص 0 فسوي ارق ريمألاب لكساو ًافزهمم جرخو هولتاقف « ةئيس ةريس رو

 ساويس .ىلإ ىضم ىضم مث هدالب ىف روميت 50 ىلإ هعم داعو غركب نابدو هلو

 ىلع ىلوتساو « ةيماشلا رايدلا دصق مك . اهموسر اَحّمو ايرعو ل لوأ اهيلع ىلوتساف
 « ىلتقلاب تاقرطلاو عماوجلا تألتما ىتح اهلهأو اهدونج ىف فيسلا لمعأ نأ دعب بلح

 عرذأ ةرشع ضرألا نع عفترت ةدع رئانم ىلتقلا سوءر نم - لاقي ايف - روميت لمعو
  امناكس نم ةيلاخ اهشورع ىلع ةيواخ اهكرت نأ دعب بلح نع لحرو . اديعوو اديدبت
 ورضا نولتقي هباحضأؤ اهب رانلا لعشأو ةاحح ذخأ دق هاش ناريم هنبا ناكو « اهسينأو

 ناطلسلا دونج هّتعقاوو قشمد ىلإ هجتاو , تاهمألا رودص ىلع لافطألا اولتقو «نوبهنيو

 رع الضو السب قابج أ نم رج تيل اج ٠ الاوط تيجانا ع

 ؛ ىومألا عماجلا فوقس ضعب تطقسو تقرتحاف « رانلا اهب هدونج لعشأف مهب :وداغوةةوندو

 نينامت اهيلع هدونجو وه ماقأو . نوخرؤملا لوقي امك ةرثاد اموسرو ةيلاب الالطأ تراصو

 مهوأو « ماشلا نم هدونج عم هباحسنا ىف لظو 8٠0 ةنس نابعش ىف اهنع لحر مث « موي

 اريمأ اهيف هنع بانتسا دق سيوأ نب دمحأ ناكو « دادغب ديري امنإ وهو دنقرمس ديري ل

 ضعب روميت بدنف « ىرغصلا ايساوحن اهّرلا بحاص فسويارقووه هجتاو « ًاجرف ىمسي
 ديعلا وا رحتلا ديع موي ىف ةونع اهذحأ ىبح دادغب رصاحو هعبت 6 , دادغب 0 هداوق

 : ارا املا تايب قدم ب قيداشلا ىف تعلا عضوو ء ةئسلا سفن نم ىحضألا

 لخد امك هتداع ىلع - مهسوءر نم بو 4 ناسنإ فلأ ةثام وحن اهلهأ نم لتق هنا لاقيو



 ا

 . ةريثك نذام - ةونع ةنيدم

 مضناو « ىفايعلا ديزياب برحو ىرغصلا ايسآ ىلإ اهجتم لامهشلا ىلإ دادغب نم لحر مث

 نم ديزياب عم نَم .بتاكو ةرقنأ لهس وحن مدقتو ساويسو ةيراسُيق ىف ناكرتلا هشيج ىلإ

 رودت نيح هيلا اومضني نأ هودعوف ء هتدلج ءانبأ نم مهنأل هيلا اومضني نأب لوا هناوراخلا'

 ىلع ىلوتساو ةقجالسلا ءارمأ ضعبب لكن دق ديزياب ناكو « ديزياب نيبو هنيب برحلا ىحر
 عساتلا ىف ةرقنأ نم قرشلا لامشلا ىف ناشيجلا قتلاو . كنلروميت ىلإ اومضناف « مهنادلب

 اك روميت ىلإ نيمضنم راتتلا هدونج ديزياب نع ضفناو 68١5 ماع ةجحلا ىذ نم رشع
  ةسورب ةنيدم ىلإ هدنجي داع ىذلا ناْيع هدلو مهالتو . هركسع مظعم اوناكو هودعو

 ليم دعب ىلع ًاريسأ ذخأ نأ ىلإ مهب . تيلكا+ نيرال نقال محا رع ال ديراب لو

 نذاو:غعف ةتضان اعشق ةثرا كفسأو : زوعيت همركأو « رارفلا لواح دق ناكو ةرقنأ نم

 . ةسورب عماج فق هل ًايركت هنفدب

 كلم ريفس مهنيب نم ءارفسلا نم ا لبقتساو « هتمصاع دنقرعم ىلإ روميت كارو

 ١ مهريغو سرفلا ىفاب نم اهبلإ ميبلج نع ًانيعتسم ةمخفلا روصقلاب هتمصاع نيرو . ةلاتشق
 ةقيرطلا شيوارد ةصاخو ةيفوصلا نم نيدلا كاديرو هزعبعلا لم ولو تاك دكر

 نمو جنكلا رهن : ىلإ وكسوم نم ناخ كنج ةكلمم 000 العف عاطتسا دقو ةيدنشقتلا

 ىف ةلمح اهيلإ لسرأف « نيصلا ىلع ىلوتسي نأ هفلسب ًايدتقم ىأرو ايروس ىّتح نيصلا دودح

 ءارو ايف ندملا ىدحإب ةنسلا سفن نم نابعش ىف فوتو ضرم نأ ثباي مل هنأ ريغ 8١ ا/ ةنس

 . مويلا ىلإ اهب ًامئاق لازي ال مخف حيرض ىف اهب نفدو هتمصاع ىلإ لقنو 6: ريثلا

 ربكألا بيصنلا لوألل ناكو ٠ هاك كازمو رماح هيدلو نيب هتيروطاربمإ تعزوتو

 قارعلا هاش ناريم مكحو هةفارتاو رهنلا ءارو امو ناتسجسو ناسارخ عك

 هبرح ىف لتق نأ ثباي مو هيخأ ناطلسل عضخي ناكو « ايجروج وأ جركلاو ناجيبرذأو

 : هيخأ ةزوح ىف هدالب تلخدف م4:17١//ه 8٠١ ةنس زيربت بحاص ىاكرتلا فسويارق عم
 طسب دقو « ناتسبرعو قارعلاو ماشلا ادعام كنلروميت هيبأ ةكلمم لك مكحي حبصأف
 مولعلا ىعري ناكو م441١//ه٠86 ةنس ئح اليوط شاعو « دنهلاو نيصلا ىلع هناطلس

 . ةعساولا هتكلمم ىف بادآلاو

 لتق هنأ ريغ ىكرتلاو ىسرافلا نيبدألا ةياعرب متهاو ايكلف املاع ناكو كب غّلأ هنبا هفلخو

 لتاقتيو « عيرس لالحمضا ةيروميتلا ةلودلا باتنيو . فيطللا دبع هنبا ديب نيتنس دعب
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 ْ م1 - ه م8655 ةئس ديعس وب مكحلا ناجل وص لع ىلوتسيو ؛« معلا ءانبأو ةوخإلا

 ركب رايد بحاص نسح نوزوأ عم ةنحاط برح ىف لتقيو هدي ىف مكحلا مامز رقتس و

 معز ىنابيش عاطتسا دقو . بارطضالا ىلإ ةكلمملا دوعتو م1874 /ه 41/4 ةنس ىف ةضفمراو

 رجاهف « دنقرمس ىف هشرع نع ديعس ىبأ ديفح رباب علخ م /1٠6٠١ ه < ةنس ىف كبزوألا

 . ماظعلا لوغملا ةلود اهب سسأو دنهلا ىلإ
 نيبو هنيب برح بشنتو ننس 7 دعا ىلا روميت ةافو دعب اثداعف دادغبو قارعلا اها

 ىف دادغبو قارعلا عقتو 817 ةنس اعي رص اهناديم ىف ريو زيربت بحاص قايكرتلا فسويارق .
 ىفو « هدافحأو هؤانبأ هنع اممثراوتيو 877 ةنس هتافو ىبح نسويارق ةماعزب نييناكرتلا ةضبق

 ىف ملعأ ال : ىدرب ىرغت نبا لوقيل ىتح مهككح داسفل بارخلا اهّمع مهتلودو مهمايأ
 /ه 47 7ةنس ىف مهنم اهعزتنيو فسويارق دالوأ نم ةريسأوسأ الو ةقيرط حبقأ ناكرتلا فئاوط

 ا ا حومطلا عساو اينايكرت اكو هركذراملا نسح نوزوأ م7

 , قارعلاو ناريإو ةينيمرأ لمشتل عستت لب ؛ ءركب رايدوهو هكحرقم اهّيف ىتكيال ةيوق ةلود
 دق ليبدرأ ىف ةيفوص ةرسأ تناك ءانثألا هذه ىو . نيينامعلا عم ةليوط بورح ىف لخدو

 لع اجوخ هديفح غلبو « نيدلا ىص قحسإ خيشلا اهسسؤم دهع ذنم عستي اهذوفن دخا

 ليبدرأ فقتي قايغلا ديزياب لع هراصتنا دعب كنلروميت لعج ام ىوقتلاب ةرهشلا نم

 / دحأ دقعو « مهل ًاعاطقإ هيشي ام ىلإ تلوحت ام ناعرسو . هبقع ىلعو لاعب ارينا وويقو

 - بجنأو اثرام هتنبا نوزوأ هجوزو ٠ نسح نوزوأ نيبو هنيب ةقيثو ةلص ًارديح ىمسملا هدافحأ
 .ناريإ ىف ةديطو ةلود ةيوفصلا هترسأل ءىشني نأ هل حيتأ ىذلا ليعامسإ هنبا اهنم

 017 ةيوفصلا ةلودلا

 ؛ ةديدج سسأ ىلع ةيعيشلا ةيفوصلا هئابآ ةقيرط مظنت داعأل « رظنلا ديعب رديح ناك

 .ةماع ىهو : رمحالا نوي جات كح ب ماع يرخا ةراسرو] 4. نمارلل ًاراعش اه اذفيفف

 ةديدعلاو اهون . فرتتع للا فاما" ىيشت ا حانو نأ ىلإ ًازمر ةباؤذ ةرشع ىتنثا تاذ

 ةنس ىف كبتشاو ةسكارحلا لتاقف « ةيبرحلا هتالمح أدب ىتح م1188 /ه4
 <« ةكرعملا ىف ًاليتق طقسو نسح نوزوأ نب | بوقعي هرهص عم برح ىف م 1488 / ه6

 خيراتو (توريب عبط ) طايخخ رفعج ةمجرت كيركنول غياصل لصوملا خيرات ةيوفصلا ةلودلا ى رظنا(١)
 اهرضاحو اهبضام : نارياو : تالكوربل .ةيمالسإلا بوعشلا نايعنل قارعلا ف ةيسرافلا ةلودلا خيراتو دادغب خيراتو

 .ريلودلاتودل نفيتسل قارعلا خيرات نم نورق ةعبرأو ىمظعألا



 لا

 حاتأ امم ٠ ةيمادأ بورح ىف اوكبتشاو هدالوأ عراصتو نيتنس وحنب هدعب بوعي قوتو

 . ديدج نم مهذوفن مهل دوعي ىك رديح ءانبأل ةصرفلا
 دجن ىّتح ىرجه لا رشاعلا نرقلا لئاوأ ىلإ لصن ال ثيحب ًاعيرس فورظلا تروطتو

 ةئاظلش, دعو 1 هبا واش ةبلاطملل ةقف بكا اناك هل نيوخأ ةافو دعب جرحي رديح نب ليعامسإ

 ىف زيربَت ىلع ىلوتسيو ةينطو ةيسراف ةلود سيسأت ىف ذخأيو ناجيبَرْذَأو ناوريش ىلع ًاحيردت
 ةيعيشلا ةديقعلا نأ نلعأو . ناريإ ىلع (هاش) اكلم اهيف جوتيو م 1907 / ه 904 ةنس

 بس ىلع ةيعرلا هركأ دقف كلذب ضتكي ملو .ىمسرلا ةلودلا بهذم ةيرشع ىنثالا ةيمامإلا
 , قارعلاو دادغب نحانم»قاكرلا نات و ارم ةلزانلا ةدعلا دمي داو.« نانغو رضمنعو ركبوا
 ىفاوت امو « سراف ىلع هنم ىلوتساو ناجيبرذأ ىف ةقحاس ةميزه دنَوْلا هاخأ مزه دق ناكو
 فطوم رح داوم ٌرفيو « قارعلاو دادغب ىلع دارم نم ىلوتسي ىتحم 607١//ه911ةنس
 ىلإ ١ه١١/ه5١91 ةنس ىف ىضمو . ىنارعلا ميلس ناطلسلا ىلإ نامرتلا

 هدنجو ىلابيش ىلع رئاودلا ترادو ءورم برق ايقتلاو كيزوألا ميعز ىلابيش ةبراحن قرشلا

 ًاقرش ةاره نم تدتما ىتح ؛ « ليعامسإ ةكلمم تعسنا كلذبو « برحلا ىف ًاعيرص طقسو

 ىوفصلا ليعامسإ هاشلا ةلود نيب مادطصالا نم دبال هنأ نايعلل حضوو ؛ ًابرغ دادغب ىلا

 دق ناك ليعامسإ هاشلا نأ ني ع ىبسلا ىنامغلا ميلس ناطلسلا ةلود نيبو ىمامإلا ىعيشلا

 هاشلا دض داهجلا ىلإ وعدي اميلس ناطلسلا لعج امم « ةنسلا لهأ داهطضا ىف غلاب

 مرحملا ىف نارادلاج ىداوب زيربت نم برقلاب ىنامعلاو ىوفصلا ناشيجلا قتلاو . ةعيشلاو
 اناوبا ( زيربت ١ ةقييطاع تصف ةركنم ةعيزم هاشلا ىنمو م 4 /ه 89٠١ ةنس

 ىف كلذ دعب ركفي ملو , ًاحلص هعم دقعي نأ ىلإ ليعامسإ هاشلا رطضاو « ميلس ناطلسلل
 ةرشاعلا ىف وهو بساههط هنبا هفلخو م ١677 / ه 9٠ ةنس ىفوت نأ ىلإ نييناوعلا برح

 دض ةلصتملا بورحلاب تألتما ًاماع نيسمخو ٍنينثا مكحلا ىف هتدم تلاطو « هرمع نم
 ةليبق سيئر ناخ راقفلا وذ عاطتساو . برغلا ىف نييناؤعلاو قرشلا ىف نيينابيشلا هئادعأ

 هتزوح ىف لظتو 40 ةنس بساههط لبق نم اهمكاح لتقيو دادغب ىلع فحزي نأ ةيدرك
 امام ةيثلا نهأ ةايظنقا ىف ىقفو ينبايظ اهداعتسا ذإ م ١5 ؟9 / ه 975 ةلس ىّبح

 رق وتلا ةلمح م ١164 /ه 0 ةنيس ندعوا ١ ىف هحتوي :فارقلا» ناملس ناظلوملا

 ةودلا هع يبني كلدبواب 44١ ةنس مرحملا لوأ ىف اهلخديف دادغب ىلإ وه هجتيو « اهيلع

 . .قارعلا ُْف ةيوفصلا
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 3 ةيللا وعلا

 لق لب 0 307 0 قاما - 0 915 ةنس هك صبا ىلع نايغلا

 ةيالوو « دادغب ةيالوو « ةرصبلا ةيالو . تايالو عبرأ 0 ف ذا « ةينامع تايالو

 ؛ ةسماخ ةيالو نيرحبلاو ءايحألا تدع ةنوافتم بقح قو . لصوملا ةيالوو « روزرهش

 ءاول' لك نمار لعبة ةبولا ىلإ ةيالو. لك تنفي 0 ةرصبلاب اتطبتراو

 نوئشلا ىلع فارشإلا عم ةيذيفنتلا ةطلسلل سيئرلا ّدَعُي ىلاولا ناكو . ءاول ريمأ وأ قجنس
 هبتكم ريدم وهو ( ادختكلا مهتمدقم ىف « نيفظوملا نم ددع هنواعي ناكو « ةيرادإلا

 نوئشلا ريدمو ةنارخلا ريدم.وهو « راد رتفدلا »و « هتافو دعب هفاخي ناك ام ًاريثكو صاخلا

 و ىمويلا رتفدلا ناويد ىأ همانزورلا ناويد اهمهأ « ةفلتخم نيواود كانه تناكو . ةيلاملا

 . مالقألا تاحضا مهنومسي اوناك أكروأ باّتكلا يوك ناكو

 ىضاقلل ناكو « لوضانألا ىف ةاضقلا ىضاق عبتي ريبك ضاق ىلاولا بناجب دجوي ناكو

 نيناوقلا ذيفنت ىلع ىضاقلا فرشيو . ءاضقلا ةمهمب نوعلطضي ةيالو لك ىف نوريثك باون
 . ةينامعلا ةلودلا رماوأ ذيفنت ىلع فرشي اى ةيمالسالا ةعيرشلا بسح

 نو اعوق دعو عالقلاو ندا محم ةشاسأ ةيركسع ةررق ىلآولا تناغ دعيت كاكو
 نولازي ال معو ارواب اهورخح ف مهرسأت كراك ربا ةينائعلا ةلودلا دنج را

 ةافيتووا اهيفراوت اها ركود تايعاطقا نوحنُمي اوناكو « ةيركسع ةيبرت ممهيرتم أ ًانالغ

 . مهيلع نوُدَعَتَو قارعلاو دادغب ى سانلا كر أم ًاريثك اوناكو . ةلودلا ىلإ هر ملف

 . ءارشلا وأ رسألا قيرطب مهيلع نولصحي دنج ةالولل مهناجي دجوي ناكو

 كوع ئدتبي لوألا رمد دايت 5 قارعلل ةينامعلا ةلودلا مكح رميو
 اخجل

 ايدج اك دنجلا نتف دهعلا اذه ىف ثادحألا مهأو م4١17 /ه1115 ةنس ىلإ م 94:
 د رك م طاق 00 دادغب ىلاو ىلع اوراث ا ١55١ /ه ٠١١ ماع ىف .

5 
 ل يب م يول عع

 . هروطت ىف ةسارد : قارعلاو ( لصوملا عبط ) وصلا ىلع خيراتو دادي خيرات قارعلاب ةينامعلا ةلودلا قرظنا(١)

 ( توريب عبط ) طايخ رفعج ةمجرت دنلريإ بيليفل ىسايسلا ىوازعلا سابعل قارعلا رئاشعو ىمظعالا ناعنل ةرصبلا

 خيرات ةمدقمو ( لصوملا عبط ) ىجولمدلل ةيداعلا ةرامإو 2ىرصحلل ةينامعلا ةلودلاو ةيبرعلا دالبلاو ( دادغب عبط )

 روتكدلل - لوألا ءزجلا 498 - ١68.٠0 ثيدحلا برعلا نفيتسل قارعلا خيرات نم نورق ةعبرأو ( ةرهاقلا عبط )
 . (قشمد عبط) ةّيارغ' دومحم ميركلا دبع خيداتو ( توريب عبط ) طايخ رفعج ةمجرت كيركنول
 دمحال قارعلا ىف كيلاملاو , نالكوربل ةيمالسالا بوعشلا
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 ناعتساف « ةلودلا هتبراحو مكحلا ديلاقم ركب ىلوتو اشاب فسوي ىلاولا اولتقو يبابوس

 / ه #٠١ ةنس دادغب هاشلا اذه لتحا ام ناعرسو « ىوفصلا سابع ناريإ هاشب 0
 ”نينضلع ةادقي هيك ' مبنم فولأل لقتعاو ةنسلا لهأب لكنو ًاركب لتقو م

 ظ ةعيش مهاب اب مهم نيرثكل اودهشف مهينطاوم ذاقنا

 اهنع عفاد ذإ ؛ 575 تا ةرصبل نأ ريغ « قارعلا ةيقب لالتحا ىلإ هاشلا عراسو

 / ه١1+م8. نم نيينامعلا نع ايتاذ الالقتسا ال اوحاتأ دق اوناكو بايسارفأ لا نم: اهماكح

 سابع شويج مامأ مهتنيدم نع اوعفاد دقو ةرجهلل م 1578 /ه ٠١18 ىلإ م 691/

 . اهلع تدتراف اديحي ًاعافد قرتملا

 نويناّمعلا اههعجرتسا نأ ىلا اماعرتتع يمحو قينتارنالا عم قارعلا_ةيقبو دادغب تلظو

 ةرصبلا ماكح حمس ءانثألا هذه قو م 8١1/ه 4 ةنس عبارلا دارم ناطلسل ةدايقب

 زيلجنإلل اوحمس لثملابو م 1555 /ه 1١*٠١ ةنس اهيف مهل ةيراجت ةلاكو سيساتب نييلاغتربلل
 . 1508/ه 1١58 ةنس تقلغأو « مهل ةيراجت ةلاكو سيسأتب م 178 /ه ٠١48 ةنس ىف

 ءانب رم اك م 1704/ه 1115 ةنس قارعلا نيينايعلا مكمل لوألا رودلا 5

 نأ ىلإ ىَّذأ «ريبك ىفاريإ رطخل قارعلا تضّرعت هيفو « كيلاملا رود ىمَس ناث رود ئدتبيو

 برضب امهوذخأ نيذلا اهكيلاممو اشاب دمحأ هنباو اشاب نسح ابيف مكحلا ناجلوص د

 ق جّردت دق اشاب نسح ناكو « ةيراشكنإلاب لوبناتسا ى ةلودلا متم ديني ةيرعلا نم

 ةنس ى دادغب ىلإ لقن 6 « تايالولا ضعب ىلوو ؛ 5 زو حبصأ نأ ىلإ ةلودلا بصانم

 ذئنيح ةلودلا تناكو . هل ًادنس كيلإملا ءالؤه ذاختاو اهب لالقتسالا ىلع لمعف 5

 6 دمحأ هنباو اشاب نسحل تكرتف « ناقلبلاو سورلا عم ابروأ ىف اهبورحب ةلوغشم

 . قارعلاو دادغب ةرادأ

 ةافو دعب اهمكح مهيلإ لآ دقو . كيلاملا ىلع ًافقو |مهيف ايلعلا بصانملا حبصت نأ ىعيبطو

 وأ (اذختكو هذخناو هتنبا هجوز كيلاملا دحأب قث واذإ مهنم ىلاولا ناكو « هنباو اشاب نسح

 نة لرح ااور هكا هنأ نقار اذ إو مككدللا ىلإ هل قانا ندب عوامل اونأ

 رود ىمسي نأ اقح رودلا اذهب ريدج هنأ انفرع كيلإملا ءالؤه نم مهنم: ةعبس ناك ةالولا

 نم نورثكي مكحلا ةكيرأ ىلإ لوصولا ليبس ىف اوناكو . اشاب دواد مهرخآو « كيلإملا
 . داسف ىلع ًاداسفو بارطضا ىلع ًابارطضا قارعلاو دادغب ىف نمألا داز امم ءرماتلا

 . هنأ م 187 / ه 1145 ةنس ىف ىلاعلا بابلا ىأر اه رس مقافتو رومألا تءاس الو
 تضفقو اشاب دواد ترسا ةيبيدات ةلمح لسراف « قارعلا ىف اهباصن ىلإ رومألا در نم دبال
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 نم ثلاثلا رودلا ىف قارعلاو دادغب لخدت كلذبو . ايئاهن ءاضق كيلاملا ءالؤه مكح ىلع
 لخدت نأ نكميو . م 1418 / ه 185 ةنس ىّبح دالبلا لظأ ىذلا ىنائعلا مكحلا راودأ
 نم ةعاج به ذا « قارعلا ىف ثيدحلا رصعلا بقح ىف رودلا اذه نم ربكألا رطشلا
 نأ ديجما دبع ناطلسلا رطضاو « ةدسافلا مكحلا ةادآ حالصإ نولواحي ايكرت ىف نيحلصملا
 . ةلادعلا نم ةيموق سسأ ىلع بئارضلا ديدحتو تارداصملاو تاراكتحالا ءاغلإب أر مأ ردصي

 « قارعلا ريغو قارعلا ىف اهل ةعباتلا تايالولاو ايكرت ىف ديدج رصعب اناذيإ كلذ ناكو

 ىف كلذ نع اوردصي مل م1859 /ه ١785 ةنسىبح قارعلا ىلع اوبقاعت نيذلا ةالولا نأ ريغ
 ةفنآ ةنسلا ىف اشاب تحدم اهيلو نأ ىلإ اهيلع نيمّيخم داسفلاو مالظلا لظف « مهمكح
 ىلع هتيالو ىف ةميظع تامدخ نم هب ماق امو ةيحالصإلا هتعزنب افورعم ناكو .ركذلا

 ةرادا ىف ةريثك تاحالصإب اهيف ضبن ىتح قارعلا ىف ةيالولا ديلاقم ملتسي دكي ملو . ايراغلب

 , ةدودحم طاسقأ ريظن نييقارعلا نيحالفلا ىلع ضرألا درو مازتلالا ماظن ىغلاف « مكحلا
 . ةينهملا سرادملا نم ةفئاط أشنأ اى « بتكلا عبطو ةيمسرلا ةديرجلا عبطل ةعبطم أشنأو

 دوقنلاو نيزاوملا ماظن حلصأو« قربلل اطخابب ّدمو « ًاريبك ىشتسم ىنبو « ةيرظنلا ةيملعلاو
 ف ارنلا كف نويت ازعلا لاك قوي .ةقارقلا مف كيد رصحلا تلا دلل عع ردع ثيع

 وأ ةيميلعت وأ ةيعاّتجا تاحالصإب ةيانع ىأ اهيف اونعي ل فصنو نورق ةثالث وحن هلبق دادغبو
 ظ . ةيداصتقا

 مسك رصرم خلاط

 ظ عمتجا
 ىلع« ةيطارقتسورأ ةقبط : تاقبط ثالث نم فلأتي قارعلاو دادغب ىف عمتجملا ناك

 ةالولاو ءارمالاو ةداقلاو ءارزولا نم امهيشاوح امهولتيو مكاحلا ناطلسلاو ةفيلخلا اهسار

 ةقبطو . نييلامسأرلا راجتلا ا ةقبطلا هذه ىف لخديو « نييعاطقإلاو نيفظوملا رابكو

 ( ةبسحلا لاجرو ءاملعلاو ةاضقلاو عانصلاو راجتلاو نيفظوملا راغص م نوكتت ىطسو

 لهأ كلّْسُيو . فرحلا باحصأو قيقرلاو مدخملاو عارزلا نم ةماعلا ةقبط ىه ايند ةقبطو
 ثدحي كلذ ناكو « ةرازولا ىلإ مهنم عفترا نم الإ « ةداع نيتريخالا نيتقبطلا ف ةمذلا

 ورع نررضت وهن ًانارصت يروه دلتا: دقق < ةلودلا دظع كهف قف كد ايكارقا
 نب رهطملا قارعلاو دادغب نوئشل ربدملا هريزو ناك ابيب سراف نوئش ريبدت هل كرت ىذلا

 . هللا دبع
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 اهووحج ف بصن ناك ام ةركل ها تنرت: ىف ليزا ف نعيقت لوألا ةقبلطلا تناك
 ءاانيف + ةددنتم تلاكو نمانلا ةمادخ# تناك لآ بتارضلا قرط نع»+ لاومآلا خم

 عئاضبلا ىلع ىبجن ىّبلا تادراولاو تارداصلا بئارض كانهو « عورزلا ىلع ةاكرلا بئارض

 كلذ نم مهأو .تيناوحلاو قاوسألا ىلع بئارض كانهو ٠ سوكملا ىمستو ةلوقنملا
 مث نويبيوبلا اهيف عسوت دقو تاعاطقإلا باحصأ نم ذخؤت تناك ىتلا لاومألا وأ بئارضلا

 دق ىتح « داوقلا رابكل اهوحنم ذإ « دالبلا ىلع نيلوئسملاو ةقجالسلا نم مهفلخخ نم
 نيتنثا ىدحإو « ةعئاش تناك ىّتلا ىه ةيركسعلا تاعاطقإلا هذهو . اهتُمرِب ىرق مهنوحنمي

 لَكَتسُي عاطقإ امإو « ةلودلل رشُعلا عفد هباحصأ ىلعو ثروي كيلمت عاطقإ نوكت نأ امإ

 رابك ناكو . مهتاور ره الدب داوقلل ىطعت هديت ا لاك ايح هبحاص ناك املاط
 يو وع

 0 0 00 نوعفديو 0 رحل مك وت ,م ءايرثألاو نيفظوملا

 قافنإلاك ةينيد ضارغأل ةفوقوم ضارأ كانه تناكو . دادغبل مكاحللو ىبيوبلا ريماللو

 فرشي ىذلا وه ىضاقلا ناكو . نيمرحلا ىلع وأ ءارقفلا ىلع وأ داهجلا ىلع وأ دجاسملا ىلع

 01 وقول :داوتسلا ىنيقازا ةلودلا دضع رداص نأ ثدحو . ةفوقوملا ىيضارألا ةرادا لع

 مهتافو دعب ىتح مهلاومأ رداصت مارتقك كاوزرلا ناكو . فىقولا ىلا اهوداعأ هدعب ذه نأ نيغ

 ضعب ةكرت انايحأ نورداصي اوناكو . ىهيوبلا ةلودلا زعم ريزو "'ىبلهملل ثدح اك
 كلا ةئامنالث ًاكرات جلعَد هسا لجر 8 موا كني 2 هلا 5 ءارثلا ىوذ نييعاطقإلا

 ا ا عاس . . 1 5
 . فاقوا نم هفلخ ام سم ىا سمي منو « ةلودلا زعم اهيلع ىلوتساف بهذلا نم لاقثم

 ىلا ا تددعت كلذ لجأ نمو 6 00 27 كو لع لك

 ناك ىذلا ةفالثلا 0 ا ١ لهأ ىلع ة ةضورفم ٠ تناك ىلا ةيرملا وأ ىلاوحلا نرجو

 تاكرتلا ناويدو ع تائملاب و اوناكو هسرحو همدخو دب اححتو هكيلاممو رصقلا لع 0

 مث . هتكرت ىلع ىلوتست ةلودلا تناك ثراو هل سيل نمو « ةبيرض اهيلع ذخؤت تناكو

 نم ةيلاملا اهنوئشب لصتي ام لكو اهتاقفنو ةلودلا ةيلام ىلع فرشي ىذلا وهو مامزلا ناويد
 مهيشاوح ىلع ًارن لاومألا نورثني نويسابعلا ءافلخلا ناكو . شويجلل دادعإ نمو بتاور
 فلأ «79 ةئام اهقادص ناكو « رايتخب ةئبال عئاطلا ةفيلخلا جاوز ىف ثدح اك« مهسارعأ ىفو

 1117/1 (توويب يدا لاو عطو ناكلعي ويا ع8 000000 7 ص عاجش وأ نر
 5 ؟هم/ 5 هيوكسم (!)
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 نيح هنأ ىوريو « ةقجالسلا ءارمألا تانب نم ءافلذلا جاوزب لافتحالا اذه عستاو . رانيد
 ريبك بكوم ىف ًاريعب ١ ىلع اهزاهج لقن هاشكلم ناطلسلل ًاتني ىدتقملا ةفيلخلا جوزت

  لثلابو . ©"ةيعرلا ىلع لاومألا رثنتو تاقوبلاو لوبطلا هيف ْقَدُتا تناك
 17 دادغب تنير ه84٠ ةنس هللاب رهظتسملا ةفيلخلا ىلا هاشكلم ةنيا نوتاخلا تفز نيح

 سانلا ريهاج اًهيب دادغب عراوش ىف تراس © ًالغب 30و ًاريعب 157 اهزاهج لمح دقو
 ىناوأو فحتلاب ظتكت ءافلخلا روصق تناكو . نيجهتبم نونغيو نوصقري ءاسنو ًالاجر
 جرْخّتساف « ةفالخلا رادب 58١ ةنس رخاوأ ىف قيرح ثدح هنأ هعور + ةضفلاو يهذلا
 " ةنس ىف قيرح ةقبسو « رانيد فلأ ىتئام ىلع هتميق ديزت ام ىناوألا كلت نم هئافظإ دعب

 . 29 رانيد نويلم فصن نم رثكأ هيف رادلاب قرتحا ام غلبف ١

 لدا ةفر نإ لاقي ىتح « نهتنيز ىف نغلابي .مهيراوجو ءافلخلا ءاسن تناكو
 نم كلذ ءارو هذختت تناكامب انلاب اف « 29 رابكلا ئلاللاب اهاعننيزت تناك ءىضتسملا

 نأ اهتنيزو اهبايثب اهتيانع نم غلب هللاب رصنتسملل ةيراج نإ ًاضيأ لاقيو .رهاوجلاو ىلحلا
 ( سبالملا راجت ) نيزازبلاو ةغاصلاو ةشكارزلل رهش ى هتقفنا ام دصر اهناويد بحاص
 اذه نع ىوريو . «© ١ مهرد فلأ ةئامسمخ وحنو رانيد فلأ ةئام وه اذإف « نييرهوجلاو
 را دل رش رمألا ةنبا ىلع هفافز ةليل ىبسربيطلا نيدلا ءالع هسرح ريبك حفن هنأ ةفيلخلا
 - دبع ديا هنإ لاقيو : © هيلإ هادهأ ريبك عاطقإ ريغ رانيد فلأ ةئام لصوملا بحاص
 متفرغ زر تر نا ونكمل 1: ىتويظلا ارعور لا ندلكت وراللا
 نيطالسلا نع هسفن كلذ لقو . دبدش فرت قف نوشيعي اوناكرضقلا ىش ةاوح لكلب ةفالخلا
 بصت لاومألا تناكو ؛ مهدعب ءاج نمو نييناخليإلاو ةقجالسلاو نييبيوبلا نم مهيشاوحو

 ىف تغلب ةلودلا ب نإ لاقيو . مهخدبو مهفرت ىلع ًاريثك اهم نوقفنيو مهروجح
 روصقلا ءانبب نعي ناكو : + نيداندلا قزق 157 نيثالثو نينثا وحن 1 دضع دهع

 نم ًانويلم نيرشع تغلب قوجلسلا هاشكلم دهع ىف ةلودلا ةينازيم نأ ىوريو , امتراعو
 هيدي لوحتي ناك ةروكذملا نييالملا نم ريثكو :' 8) رئاندلا

 ص (دادغب عبط) دهف ىردب روتكدلل ريخألا ىسابعلا ةماعلا باتك رظناو "6/4 ىزوجلا نبال مظتنلا(١)
 . "مك . "7١ ص دهف ىردبلا

 , 3587 ص دهف ىردبو ١87 .قئاقحلا راضم (8) .18/9 مظتنملا (؟)
 .789 ص دهف ىردب (5) 2.40/9 (دابآرديح عبط) ىبهذلل مالسإلا لود (؟)
 . م/م“ ص دهف ىردب () قت نب دمحمل قئالخلا رسو قئاقحلا راضم رظنا (4)

 . 0/9 مظتنملا (8) رصعلا ىف قارعلا خيرات عجارو ١7 ىبويألا نيدلا
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 ىف كش الو . افنا انب رم اك ةيسابعلا ةلودلا نم ريخألا دهعلا ىف ءافلخ ا روصقب كلذ لظو

 نم اهعبتي ام عم تحبصأ ذإ « ىلوغملا وزغلا دعب دادغي باصأ روهدتلا نم ًاريثك ًائيش نأ

 ءاج نمو نويروميتلا مث نويناخليإلا اهنوئش رّبدي ةددعتم تايالو نمض ةيالو قارعلا

 زيربت مهتمصاع تناك لب « مهل ةمصاع دادغب اوذختي مل نييناخليإلا نأ فورعمو . مهدعب

 نسح خيشلا دهع ىف طاشنلا نم ءىش دادغب ىلإ اقح داعو « ةيناطلسلا اهومس اهونب ةنيدمو

 اهدحم اهل دعي مل لاح لك ىلع نكلو « ديعسوب دهع ىف كلذ لبق لب « هئانبأو ريبكلا
 هدعب اهالوتو كنلروميت اهازغو . مكحلا داسف نم ةوه نق تن اف ناعرس لل ؛ ميدقلا

 ىدحإ تحبضأو « انفلسأ 5 نيس :نوروا َ ةقاتباو: فسويارق َ سيو: نيد دمبحأ

 هنإ لاقو 88٠١ ةنس اهراز ريبج نبا ناك اذإو . ةينامعلاو ةيوفصلا نيتلودلا ىف تايالولا

 رثألاو سرادلا للطلاك تحبصأ اهنإو اهمسا ريهش الإ اهم قبي منو اهعسر رثكأ بهذ

 ىلإ داعأ ىلاخليإالا ديعسوب دهع ىف 778 ةنس اهراز نيح ةطوطب نبا نإف 2١ سماطلا

 اهرما هيلإ لآ ام ىلع علطا هناك الئاق . مامت ىلأ لوقب هيلع قلعو « ريبج نبا مالك ناهذألا

 : اهبيف لاق نيح

 © صدلا تار .اهكيلف“ يعن كاع . لع ماقأ دقل

 عمرو رهو عم اهباصأ ىذلا بارخلا نم ىوقأ دادغب ةيويح تناك كش نودبو

 ماعلل ًالزنم تلظو « اهتقارع نم ةليلق ريغ ةحسم ا تلظ دقف اهنم مكحلا ناجلوص جورخ

 راجشا نم هب امو تارفلاو ةلجد ضوح نم اهماكح هيبحب ناكام لضفب « ءاملعلاو

 ناك دقف « ةفرتم ةايح نوسفنتي مهيشاوحو ماكاو ءافلخلا انيأر دق انكاذإو . داكو علو

 ةضاخن نوزيخألا ناكو . ءارزولاو نويعاطقالاو نيفظوملا رابكو فارشألا مهعم اهسفنتي

 كفرتلا ف اوف غو. اشحاف ءارث ريثك مهنم ىرثأف « اهلاومأ مهيلإ ريصتو ةلودلا نوئش نوربدي

 مالقي ناك ام ةراكو هيدامب ربتشي ناكو « نييهموبلا ريزو ىلهملا رصعلا لوأ ى اناقليو ,ميعنلاو

 زرألاك ةقلعم اعيش لكأي نأ دارأ اذا »:ةاك هثإ اولاقو.+ قولذاو ماعطلا فانصأ نم اييف

 ةقعلم هنم ذخأيف ٠ ًادورحم ًاجاجز ةقعلم نيثالث وحن هعم مالغ نعألا هبناج نم فقو نبللاو

 « رسيألا بناجلا نم ماق رخآ مالغ ىلإ اهعفدي من « ةدحاو ةمقل نوللا كلذ نم اهب لكأي

 ةعفد هيف ىلإ ةقعلملا ديعي الئل « ةيافكلا لاني ىتح « ىلوألا لعف اهب لعفيف ىرخأ ذخأي مث

 )١( ص (نديل ةعبط) ريبج نبا ةلحر 7١9 . 1
 ةيرهزألا ةعبطملا عبط ) ةطوطب نبا ةلحر (؟) (
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 نوللاف « لئاسولا ىف ديقعت نم هلخد امو فرتلا ىدم ىلع لدي امربخلا اذه ىفو . 2 « ةيناث
 ةلالد ربخلا اذه نم د ةريثك قعالمب لكؤي امناو ةدحاو ةقعلمب لك وي ال ماعطلا نم

 ًاضيأ ىبلهملا نع ىوري ام هيف نوقفني وا سانلا ضعب هيف قرغ ىذلا فورتلا ىلع

 ىف ةريبك ةيمك هنم حطو هسلاجم هب تشرف رانيد فلاب درو مايأ ةثالث ىف هل عيتبا» هنأ نم

 اذإو ؟ "تنورات لورا جلي يع تراجم امو تبعا

 « هرصق ةكربو هسلحي هب نيزي ىك رانيد فلأب مايأ ةثالث ىف هدحو درولا نم ىرّتشُي :ن ناك

 جابيدلاو دئاسولا عاونأو روتسلاو سفانطلاو طسبلاو ديجاجسسلا ن نم رصقلا اذهل ىرتشا اذا

 لب « هدحو هناش اذه نكي و فولألا تائب هلك كلذ نم ىرتشا هنأ دبال . فحتلاو

 اهدقعي ناكىّتلا هسنأ سلاجمب رهتشاو .راجتلاو نييعاطقالا رابكو ًاعيمج ءارزولا نأش ًاضيأ ناك

 نم هؤامدن هدنع ابيف عمتجم تاكو : ناكلخ نبا لوقيو , عوبسأ لك ف نيتليل هرصقب

 ركب وبأ ىضاقلا مهو « ةعالخلاو فصقلا ىف طّسستلاو ةمشحلا حارطا ىلع ةاضقلاو ءاهقفلا

 , اهليوط ةيحللا ضيبأ الا مهنم امو « مهريغو ىخونتلا ىضاقلاو فورعم نباو ةعيرق نبا

 مين نيرا ذخأو ءانغلا عامس ذلو سلحملا باطو سنألا لماكت اذإف . ىبلهملا ناك كلذكو

 عضوو « شيطلاو ةفتملا نيب « شيعلا فاطعأ ىف اوبلقتو راقٌعلل راقولا بوث اوبهو هذخأم
 . ايربكع وأ ايايرطق ابارش ءولمم « 0 ع ل

 نوصقريو « ًاضعب مهضعب شريو هرثكأ ب ردت ىدح اهنقني لب 14 هني سيخ
 ظ ىف مهنداعل اوداع اوحبصأ اذاف « روثنملا قناخمو تاغّبصملا بايثلا مهيلعو ؛ مهعمجأب

 . © «ءاربكلا خياشملا ةمشحو ءاضقلا ةبماب ظفحتلاو رقوتلا

 ةلودلا دضع رّمشاو « الا نيطالسلاو ءارزولا سلاحم ىف اليوط فرتلا اذه لظو

 ناولاو فعلا: كراوقلا ءاقعو عملا :اني.ناك انو: دادقر نيغو داعي ق'ةينتا نسلاجف

 ناكو هلل عيطملا ةفيلخلل تاما 05 ىَّنَع هنإ لاقيو « بارشلا حادقأو نيحايرلاو ةهكافلا

 ناحلألا نوعي تولازي هل اوناك ماقلت ءانباو ءافلخلا نأكو 1 اوس ملف ؛ اهنحل دق

 ةشيعملا هذه شيعي ناك بير نودبو . لوألا يب اعلا رصعلا ىف انب رم امك ىناغالا ضعبل

 رابكو نويعاطقإلاو نيواودلا ءاسؤرو داوقلا رابك رمح ريغو رمخ نم ولخت ال ىّتبلا ةفرتملا

 نع ةفيرطلا محو ىردزألا رهطملا ىبأ دمحأ نب دامحم ضرعي و مو تاو راجل

 . ”557/8 ناكلخ نبا (") ىف هبهاذمو نفلا رظناو اوال ءابدألا مجععم 0

 . اهدعب امو ٠١١ / ١ا/ ءابدألا مجعم (1) . 737/4 ص ىلرعلا رعشل

 1 . 4 ءابدألا مجعم 2(
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 نرقلا ىفدادغبب موي ىف ىدادغب ىليفط خيش ةايح صقت ىلا ىدادغبلا مساقلا ىبأ

 نادلبلا عيمج نم ةبولحم ةقينأ سبالم نم ةفرتما ةقبطلا هسبلت تناكام - ةرجهلل سماخلا

 حرفي , لوقي اك ٠ ا نم تجسن امنأكو جوسنملا بهذلا جابيدب ةاشوم ةيبرعلا
 ثتيزو: جاسلاب :تيشغ اهفوقس نإ لوقيف ةقبطلا هذه توبي: ركذيو .. 'بيطلاو رينعلا اهتم

 نيواوألا عمو ةيلاعلا ةفرشملا ءاببألاو ةحيلملا ةقورألا عم « جاعلاو نوط ل ااه راع

 بهذلاب كول دعاقملاو ةطسبألاو د داحملاو سفانطلاب تشرف دقو (ناويإ عمج )

 ىف ضيفي مث . ىبهذلا بّصقملا ى رتستلا جابيدلاو ةيدنهلا ريفاصعلا شيرب ةوشحملا حراطملاو
 بّيطملا دوعلاو رينعلاو كسملا عاونأو روطعلاو هاوفالاو فنص لك نم ةمعطالا ىف لوقلا

 ةقبطلا ةايحو ةفرتملا ةايح ا هذه نيب نزاويو .طاشمألا ريغو طاشمألا نم ةنيزلا تاودأو

 نم ريثك ىلإ نوفيضي اوناك مهنأ ودبيو . اهرودو تمعطأ انصار ةةيشتلا اهدلاو لطسرلا

 ةرثك افاتتضأ ضرع + نارفغتلاو قالا اسحتو حافتلاو درولا ءامو بيطلا عاونأ ةمعطألا

 للهتم شارف ىنأي ماعطلا مقري نيح هنإ لوقيو . روطعلا اهيف رثكت نأ ىعيبطو . ىولحلل
 فويضلا لسغيو « بيطم ىناطلس لالخ هديب حورلا فيفخ بايثلا فيظن هجولا

 زوللا تطضولا :ليظيوب ىلا هب منأو ّرقلا نم نيلأ ليدانم شارفلا مهوانيو « مهيديأ

 6 راهزألا نم دئاوملا هب نّيرت تناكامو هكاوفلا عاونأو نيروشقممل را

 نم ةارسلا سلاحم ىف ام ركذيو . ًاليطم ًابنطم اهناندو اهسوثكو رومخلا نع ثدحتيو
 5 بواقلا ىف نوحدقيو ًارورس ناذآلا نوألمي ذإ « بولقلا عماجمب نوذخأي نيذلا

 سلاحي ىف امأ « ةراتس ءارو نم ءافلخلاو نيطالسلا :سلاحم ىف نينغي تاينغملا تناكو

 ىدزألا رهطملا ىبأ نبا ليطيو « نلاغ ةراتس نود نينغي نكف ىداونلاو موقلا ةيلعو ةارسلا

 « اهب دوعلا تابراضو اهتاصاقرو اهتاجاّنَصو اهتالابطو اهتاراّمزو دادغب تاينغمب ةداشالا ىف

 د ل سلحملا لخدت : الئاق دوعلا ىلع نبرضي نمم نهادحإ فصيو

 دجريزلاب عّضرم نيزم بصق ًٌءادرو ءاملا ىرج ةلالغ اهيلع ىرحجتو ربنعلاو روفاكلاو

 فلأ لداعي امب رابكلا 5 نم (دقع) ةحّبس اهقنع ىو رمحألا توقايلاو رضحألا

 « قيقر ضيبأ بصق رازإ اههجو ىلعو سلجتو . اهبوث لويذ نامحي ىراوجلاو « رانيد
 نانحلا رهزك ثيدحب قلتو « بئاوذلا فارطأو رجاحملا الإ اهنم ىَري ال ةبقنتم ودابتو
 رسحت مث « لالحلا رحسلا نم سوفنلاب قلعأو « لالزلا ءاملا نم بذعأ ماغلا بوص وأ

 ' ظ ف رتيم رشن) ىدادغبلا مساقلا ىبأ ةياكح (1)
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 لوقي اك - ءانغ حتتفتو هراتوأ سحتو جاعلاب ًاشوقنم جاس نم ًادوع لوانتتو باقنلا
 . سْمّنلا ىراحم ىف هرّسكتو قلحلا ىراحم ىف هُتتفُتو تارفلا رايت نم بذعأ - مساقلا وبأ

 ريطب ًاداؤفو : ًاقوقشم ا هكا 2 , ةيلاع ةقهش الإ عمست ال كانهو : لوقي
 ك1

 ءانغلا نأ ىلع لدنل ٠ ؛ ةينغملا ةيراجلا هذه مساقلا ىلأ فصو نم ةليلق تايلكب الإ ملن مو ظ
 هل لظ راهدزالا اذه نأ انظ نظنو « سماخلا نرقلا ىتح دادغبب أرهدزم لازي ال ناك

 جرفلا وبأ فلأ ام وحن ىلع هيف فلؤي ملاع هل حتي مل هنأرمألا ىفام ةياغو. . ًاليوط

 باتك ىفو . ةرجهلل ىلوألا ةثالثلا نورقلا ىف تاينغملاو نينغملا نع ىناغألا هباتك ىناهفصألا
 ًاراهدزا روصي 29 ليوط صن رصعلا اذه لئاوأ ىف ىديحوتلا نايح ىبأل ةسناؤملاو عاتمإلا

 ؛ نينغملاو تاينغملا ناسل ىلع هعامس دنع مهبرطو هب سانلا رثأت ىدمو هنمز ىف ءانغلل ًاميظع

 َةوُلَع ىلإ عمتسي نيح اديك ارط رطتقادرلا نست را ىكحيو

 : ابيف لوقي ئورسلل تاما ا نطور قب را ةيراج

 كمّلَظ مِل مادملا كاَفَس نمو  ْكَْمَطَل 0 ىف ٍدْرولاب

 لثم نم « هرصع ىف دادغبي ءانغلا ءازإ نيعماسلا لاعفنا فصو ىف نايحوبأ لسرتسيو
 : امردع ىمّلسلا نبا ةيراج « ةياهن ١ تعفدنا اذإ برطُي ناكو « مهف نبا

 هعلطم رارزألا ِكَلَق نم خركلاب ' ًارمق ىل دادغب ىف هللا عدوتسأ

 3 نو ةايحلا ومص >2 ىىنعّدويول ىدوبو هتعدو

 لصفلا ىف ىرخأ ًاتايبأ اهنم دِشْئنَسو قيرز نب ىلع دمحم ىبأ ةديصق نم ناتيبلاو
 ديزأو جاهو بارتلا ىف غّرمتو ضرألا هسفنب برض اهم امهعمس امو . ثلاثلا

 هنإف « هنم ٌوندلا ىلع ٌرْجَي نمو هكسنيو هل هطبضي نم لاجرلا ل نم تاميهو « هرعش رّفعتو
 ةعطق «( ةيفوصلا ءادر) ةعقرملا قريو هلجرب 000 ع هرفظب [ ع هباثب ضعي

 اوناك نوريثكو . قاطلا بابب نونحملا قزارلا دبع هناك و: ةنظلا لا هين مطليو « ةعطق

 نوشريو « مهيلع ايشغم نوطقسيو « مهنويع قيلاح بلقنتف « قوصلا اذه برط نوبرطي
 ىسركلا بأ مهناذأ فق نوءرقبو - نايح وبأ لوقي درا ءامو روفاكلا مويلع

 ىحارجلا يا مهنم « مهتركس نم اوقيفي ىتح « ةفلتخم ىقر مهنوقريو « نيتذوعملاو
 : اهتينغأ ىنغت ىهو ( ةلْغشو ةيراحلا عم اذا ناك هناف « خركلا ىضاق

 نّرحلا دعب نم ةولسلاو سأيلاو نّطولا ركذ نم قاتشملل ٌدبال
 )١( ةسناؤملاو عاتمإلا (؟) .اهددعب امو8+ نع. ىناقلا ىبأ ةياكح 181-158/1.
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 باذأو رخصلا تّو حورلا نهوأو دما يم حا ب ها ةتيش ثلخا

 مهعومدو « ةتهاب نيرضاحلا قادحأ - هللاو - ىرت كانهو» : نايح وبأ لوقي « ديدحلا

 اذا ةردص هالعو هةلاخت ةةعاسو ءميلع لووول يفي لعق مهقيهشو « ةرّدحتم

 ولخي الق هنأل « ُهلَرَدُت ال ةياغو « كلمت ال ىَوَدَع ال تدجو سلجملا لهأ ىلع. تلوتسا

 نم عظوخوأ « 'نمت» ىف ركفوأ « تئاف ىلع ةرسحوأ « باسو بص نم ناسنإ
 برط نم ًاروص انل نايحوبأ قوسيو .«لاح ىلع ٍنّْرْحوُأ ءرّظتنمل ٍءاجر وأ « ةعيطق
 ةيراج توص ىلع برطي ةتابن نبا اذهف « نينغملا وأ ىراوحلا 25 عامس نيح ءارعشلا

 . هتقيشعو هتراج ىهو « ةيرصبلا ةوُنِق ءانغ ىلع برطي جاجح نبا اذهو «ضطاخ» ىّمست

 ىلا عمتسي نيح ا لك ىضاقلا رّبَص ناب ليا ناك برطلا نأ ناو رك ذيو

 : ىنغت ىهو ىحارجلا ركب ىبأ ةيراج (ةرَد١
 هير هر تو 9 ْ 0. و

 ع تلبقاو انتق ال ةرايزلا كلت ا تسل

 علوا نارك ىقسوب قيل ذل انتي ٍلايل مك
 كو تناك ةدلوقتالأ 22 ريب اعلاف“ ' انترف

 للان ان رمعي شنت تارا واكو تناك... اذهل اذار": ةنايغوأ لزق
 قشنلا ليلدو + ايذاي ىوملا ف سلا موتكمو «٠ الذخنم لابلاو « ًالمهنم عمدلاو ؛ اقورخم

 ملعملا لثم ةيفوصلا برط نم ةفلتخم ًاروص نايح وبأ انيلع ضرعيو . «ًايدانم هبحاص ىلع

 نإف « هنمز ىف دادغب هتدهش ظعاوربكأ نوعّمَس نبا لثمو « ةيفوصلا خيش ىرُصُحلا مالغ
 معانلا هتوصب ايندلا لزلزي وهو . لولهب نبا ىلإ عمتسي نيح هدعقيو هميقي ناك برطلا
 ىمست حونت تناك ةيراّج نايخوبأ ركذيو . ةولحلا هتئامدو عرابلا هفرظو ةميخرلا هنّغو
 : لوقي « اهحون ىلع قارعلاب سانلا كلاهت دقو ال تخأ ال ةدحاو حْوّتلا ىف تناك هبابح

 فق دادغب هذه تلزلزو . اهقوف لاب او نسحلا ىف تناك « ةبابصو اهل لاقي اتحخأ الل تيآرو

 ماتخ ىف نايح وبأ 0 من . اهباوج رضاحو اهرداونل اهثيدح ريغ سانلل نكي ملو « اهتقو
 ظ ظ . فيرطلا لصفلا اذه

 ىراوجلاو نايبصلاو لاجرلا نم ىناغألاو نيعمتسملا نم بارطألا هذه تركذ ولو»

 اذهب ىدهعو . ناحلألاو ىناغألا ى ًاباتك فّنص نم لك تمحازو تللمأو تلطأل رئارحلاو
 نيتسو ةئاعبرأ - خركلا ىف ةعاجو انأ - تيصحأ دقو . ةئامئنالثو نيتس ةنس ثيدحلا

 نسحلا نيب نعمجي ةرح نيرشعو ةئامو ( قرشلاو ىبرغلا دادغب ىبناج) نيبناجلا ىف ةيراج
 هسرحو هتّرعل هيلإ لصن الو هب رفظن ال انك نم ىوس اذهو . ةرشعلاو فرظلاو قذحلاو

 ١ 0-١ ا
 هل



0-35 

"4 

 تقو ىف طشن اذا الا برضلابو ءانغلاب رهاظتي ال نمم هعمسن انك نم ىوسو « هئابقرو

 . « هانضأو هفلاح دق ىوه ىف راذعلا علخو : لاح ىف (ركس) ليثوأ

 مكو « نينغملا نم تائم تاينغملا نم تائملا كئلوا راوجب ناك هنا ىف بيرالو

 جرفلا ىلأ باتكك ًاباتك هرصع ىناغأ ىف فنصو ّلمأو لاطأ نايح ابأ نأ ول ىنمتن انك

 نمو د نأل ىربك ةراسخ ءانغلاو رعشلا رسحف كلذب نعي ل هنكلو « ىناهصألا

 ىناهيصألا عينص رارغ ىلع نينغملاو تاينغملاو ىناغألا ىف فيلأتلا اولواحي م دعب وداع
 ىف بارسأ هنم تيقبو « دادغبل راتتلا وزغ ىّتح لظ ءانغلل راهدزالا اذه نأ نظلا ربكأو

 ناطلسلا .ىأر هنأ ركذي ا/77 ةئس دادغب راز نيحن ةطوطب نبا دجن ذا « ةيلوغملا بقحلا

 برطلا لهأل نفسو براوق هلامشو هنيمب نعو « هّريتي ةلجدب ةنيفس ىف ديعسوب ىناخليإلا
 نم ريمأ لك عمو « هلقنت بكاوم دحأ ىف ناطلسلا اذه ىأر هنأ ًاضيأ ركذيو « ءانغلاو
 ةئام وحن مهو برطلا لهأ مث ءابقنلاو باجحلا بكوملا مدقتي ناكو « هلوبطو هركسع هئارمأ

 ل . ءانغلا نولوادتي نولازيالو « بوانتلاب تاعومجم ىف نونغي اوناك « لجر

 . ©"7ءانغلاو برطلا ىلا عيماجملا تداع بكر اذإف « ديعسوب

 ' ةقبطلا نأ نونظملاو « ةيطارقتسرألا ةقبطلا ميعن ءانغلاب معنت ايندلا ةقبطلا نكت ملو
 نم مهيدل نكي ملف سانلا ةماع نم مهءارو نم امأ « ءىشلا ضعب هب معنت تناك ىطسولا

 « ةماعلا دايعألا ىف هب نومعني دق ام الإ « مبعنلا اذه نم بيصنب نوذخأي مهلعجي ام للملا

 عمو « ىحضألاو رطفلا ىديع ىف ةيهازلا ناولألا تاذ مالعألاب نّيزت دادغب تناك ةداعو

 .رصعلا اذه ةياهن ىتح هلك كلذب لافتحالا لظو « اهمودقو اهليحر ىف جحلا بكاوم

 اهمهأو « تاينغملاو نينغملا عامسو تاهزنتملل اهيف نوجرخيو سرفلا دايعأب نولفتحي اوناكو

 سداسلا مويلا ىمسيو مايأ ةتس رمتسيو « ربوتكأ نم نيرشعلاو سداسلا ىف ناجرهملا ديع
 رانلا شت هيفو دقللا ديه قفار وهو. + قدسلا دبع ودعت لأبو: «ربكألا ناجرهملا هنف
 اذه ليو « عومشلا مهم در املع ةجرفلل ةماعلا جرختو « ةلجدب قراوزلاو نفسلا ف

  ةتس رمتسيو سرام نم نيرشعلاو ىداحلا ىف ئدتبيو « عيبرلا لوأ ىف زورينلا ديع ديعلا

 اهيف نوجرحيو ىراصنلا دايعاب نولفتحي اوناك كلذ بناجيو .ناجرهملا ديع لثم مايا
 .. هديع ريد لكل ناكو « ةريدألاو تاهزنتملل

 عيناك لا: عتقارغلا ركل قيشلاو ةانضلا: جم اينك ىاقث تناك ةطاغلا نأ قفا قم

 نأ هوجولا ضعب نم كلذ ىلع لدي دقو « بسكلا نم مع ور اراك هجر وح
 )١1(  57 7اهدعب امو اس .
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 ضيرم لك نع هل ًارجأ ذخأي ناك ةماعلا ةجلاعمل رخآ ىلإ تيب نم رودي ناك نيح بيبطلا
 ىلإ تديزو مهرد فصنب ًاتوناح رجأتسي ناك ًالجر نأ ىخونتلا ركذيو « "' مهرد عبر
 هيلإ تراص امم انلاب اف « ىرجم لا عبارلا نرقلا فرصعلا لئاوأ رابخأ نم ناربخلاو . "”مهرد

 نينرقلا لاوط دادغبب ني راّمعلا ةرثك ف ببسلا وه اذهو « ةساعتو سْؤؤب نم كلذ دعب ةماعلا
 ةلادعلا ةركف نورعشتسي اوناك مهنأ سحي مهرابخأ ارقي ن نمو « نييرجهلا سماخلاو عبارلا

 راجتلاو نييعاطقالاو نيفظوملا رابكو داوقلاو ءارزولا نم ةليلق ة ةفئاط نوري ذإ « ةيعامجالا

 « ةبغسملاو سؤبلا نوعّرجتب نومورحم مهو مبعّنلاو فرتلا ىف نوغرمتي لب نوعتمتي نيرسوملا
 ىتح مهرمأ لحفتساو « ًاميظع ًاقيرح دادغبب ةرجهلل 654 ةنسل مرح رهش ىف اولعشأ دقو
 2 9©2قاوسألا نم بئارضلا اوذخأو دادغب ىلع اوطلستو داوقلاب اوبقلتو دنجلا مهفاخ

 اوداعو ٠ © ديلا دوسأو بابذلا ابأو دردلا ابأو هيوربك نبا مهداوق نم نايحوبأ ركذيو
 عم مظتني ذخأو . © ةلحم لك ىف مهل ًافيرع اونيعو اهوبهنف 8٠١" ةنس دادغب ىلع طلستلا ىلإ

 ىلع لدي امم "47 ةنس مهتنتف ىف ثدح |ىنييسابعلاو نييولعلا نم ريثك مهفوفص ىف نمزلا
 مهنأو « مهريغو ةلودلا لاجر نم نيفرتملا ءاينغألا ىلع ًاديدش ًاطخس نيطخاس اوناك مهنأ
 لعتشت مهنتف دجنف ىرجهلا سداسلا نرقلا ىف ىضمنو . ةينيدلا ةلادعلا ةركفب نوداني اوناك

 -هالا/) قوجلسلا دوعسم ناطلسلا دهع ىف مهناش مظعيو « نيح ىلإ نيح نم دادغبب

 ىبح « سداسلا نرقلا لاوط اهيف بشنت مهنتف تلازامو . ًارارم دادغب نوبهنيو ( ه
 اخيش ىعدتسي ه1/8 ةنس ىف هاندجو ( ه 51717 - هاله ) رصانلا ةفيلخلا رصع ىف انك اذإ

 « ةوتفلا ىف هعابتأ عمو هعم مظتني نأ هيلع ضرعف « نيويثك ًاعابتأ هل نأب فرع مهيب نم
 ةوتف نوكت لب « نئفلل الو بهلل الو داسفإلل نوكت الف « ةح اص ةهجو هجتت نأ ىلع

 ةوتفلا ءام رابحلا دبع 0 دي نم رصانلا برشو . سفنلا فرشو ةءورملا ىلع موقت ةلضاف

 اهليوارس رصانلا سبل ًاضيأو رمخلا نوبرشي ال مهنأ ىلإ مهدنع ريشي هنأكو ؛ حولمم ءام وهو

 لإ دمعو « اوف دادت لهأ ايف لخدف « ةفيرشلا ةوتلا هذه مظنت ىف ذخأو تفلسأ اك

 روشنم ىده ىلع « مهم ريثك لخدو « اهيف اولخدي نأ ماكحلا ىلإ بلطو قافآلا ىف اهرشن

 ناقل باه ايف ءلطتتا نا ناكو »الكاس ىف ءالتنالا لهي ضخ نانا ل [هلسرأ « اهيف
 ناطلسلا اهيف مظتناو 507 ةنس ثداوح ىف ريثألا نبا ركذ امك « دنهلاو ةنزغ ناطلس ىروغلا

 )١( ىدرب ىرغت نباو . 8/1 هيوكسشم .

 ىخونتلل ةدشلا دعب جرفلا (؟) ٠/١66 . ) )5ةسناؤملاو عاتمإلا 8/١5١ .
 ) )9.ريثألا نباو مظتنملا ةروكذملا ةنسلا ىف عجار (0) ريثألا نباو مظتنملا ىف 854 ةنس ثداوح رظلا
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 قيدراعلا نيف دا دقي ذقلا هتالآل : لك حخيعا دهن اكو اغيب رعاك هفاشناو قومألا لذاغلا

 ةوتفلا ذاختأ ىلإ ةمألا بابش لب دادغب بابش هّجو هنأل لب ء بسحف رمتسملا بلسلاو بهنلاو

 بتك « ميظع ماظن ىلإ تلوحت دقو ؛ ؛ نييبيلصلا نم مهئادعأ عم مهبورح ىف اعرد ةلضافلا

 عضوي +417 ةنس ىفوتملا ىدادغبلا راعملا نبال ةوتفلا باتك اهمهأ نم « ًابتك ءاملعلا هيف

 ةنسلأ ىلع امتاحلطصمو اهطنا ارشو ةيمالسإلا ةعيرشلا نم اهلزنمو اهأشنمو اهتقيقح هيف

 اهمكحو « قارعلاو ىه راتتلا جاومأ احستكا نأ ثبلت مل دادغب نا ريغ 07 ةلينلا فاعلا

 تذحخأو « نيينامعلاو نييوفصلاو نايكرتلاو نييروميتلا نم مهدعب ءاج نمو نويناخليإلا

 ىلع ضرفي ناكام ةرثكل ء« رصع ىلإ رصع نم ا ءوس دادزت ةماع قارعلاو ىه اهلهأ لاوحأ
 ظ . ةحدافلا بئارضلا نم فيرلاو ندملا ىف سانلا

 نوعتمتي اوناكو « دوهللاو ةئباصلاو ىراصنلاو سوحم 1ا نم ةمذلا لهأ نع ثدحتن و

 نيرانيدو ةماعللا ًارانيد زواجتت ال تناكو « ةيزحلا نم هنوعفدي ام ريظن عساو حماستب

 عافدلل ذخؤت ةبيرضب هبشأ تناكو « ءارثلا باحصأل ريناند ةثالثو ىطسولا ةقبطلا

 ءاسنلا اهيدؤي الف « حالسلا لمح ىلع نوردقي نمالإ اهيدؤي نكي مل ذإ « ىنطولا
 تناكو . تاهاعلا ووذ الو سئابلا ريقفلا الو زوجعلا الو احلا غلبي مل نم الو نابهرلا الو

 دضع مهم ذحتاو نيواودلا ىف ىراصنلا ضعب د ةيبموبلا ةبقحلا ىف ةصاخو ةلودلا

 | ناكف ىوفلا انا 3 بقحلا فلتحم ىف نوريثك ء ءابطأ مهنم ناكو - انب رم اك - اريزو ةلودلا

 . ةفك اسألاك املاثمأو نوزاّرّحلاو نوغابّصلا مهنم ناكف « نهملا نوهأب نولغتشي

 ىكرتلا هنمو قيرفالا هنف « ةفلتخم سانجأ نم ناكو « ةطرفم ةرثك ًاريثك قيقرلا ا

 نم ذادغب ىف ةجئار قوس هل تناكو . ىمورلاو ىععا ةصاخو ىبروألا هنمو ىويسألا
 ةريثك لّيح 3 كقاكو 4 نيساعيتلا لع ةلقاطم اهانرأ ردك دف ةراجنلا "تاكو , ميدق

 نالطب نبا فلأ كلذ لجأ نمو « ةماعب قيقرلاو ىراوجلا ءارش دنع سانلا اهب نوعدخي

 لّيحروصياهيفو «ديبعلا بيلقتو قيقرلا ءارشو اهامسةلاسر ةرجهلل هه ةنسدعب ىودلا

 نم شفلاو مثولاو ئودخلا ناثآ ةلازا ف مهعادخ قرطو ىراوخا نيسحن ىف نيساختلا

 اولاد عين وع غيصو قولان صببلا راثآ قم نركت دق ايست كارلا نهغبصو نهداسجأ

 ىلإ اهمدق صمخأ نم ةيراجلا ىف نسحلا سيياقم ضعب روصيو « ءاقرز وأ ءالحك اهلعجت

 تاسارد نم قتنملا باتك ىف ريفا ىناملألا قرشتسملل نبال ةردلا بياكل نضال ليو هرقل قرشا و

 . (رشنلاو ةمجرتلاو فيلاتلا ةنجل عبط) نيقرشتسملا روتكدلا اهبتك ىّبلا ةليوطلا ةمدقملاو (دادغب عبط) رامملا

 رصانلا ةفيلخلاو ةوتفلا رظناو . باتكلا اذهل داوج ىطصم



 ضب

 < نم و 1 نهنم تاظوظحملا تناكو رف قر

 ةيراج ىدنلا رطق همأ تناك (ه 457/- 8779 هللا رمأب مئاقلاف « نيئانبأ نم اوناك ءافلخلا

 كلذكو « 29 ةينمرأ ةيراج ةمأ تناك (ه 4419 - 457) ىدتقملا هنباو . "9 ةيمور
 رصق ىف تاريثك نبنم ناكو . 29 ىراوجلا نم (ه ه17- 4417/) رهظتسملا مأ تناك

 . "نحل تافيصو نكي وأ ءافلخلا تاجوز نمدخي ةفالخلا

 تاينغم راوج اهم 8 ضعب دادغب ق ناكو « نامنألا ىلغأب عابت ةينغملا ةيراحلا تناكو ١

 فرظلاو فطللاب نبنم تاريثك رهتشاو للا ءانغلا عامسل بابشلا نييلإ فلتحي

 ةيدرألا ىلع ةقيقرلا تايبألا شقنو راهزألا بحو ؟رعشلا مظنو ةرضاحلا ةهيدبلاو

 . ميدق نم دادغس قاوذألا ىقر ف نينات كلذل ناكو « ليدانملو بئاصعلاو ماكألاو

 وحن ىلع « موقلا ةارّسو ءارزولاو نيطالسلا سلام نم ريثك ىف ًاداتعم رمخلا برش ناكو اهي
 ناكو هنأ رايتخم ةلودلا زع هنبا نع اوكحو « ىبيوبلا ةلودلا زعم ريزو ىبلهملا نع انب رم ام

 شيرحتو درتلاب بعللاو وهللاو عامسلاو برشلاو لكألاو ديصلا ىف هتاقوأ ىضقي نأ بحي
 ىبيوبلا ةلودلا دضع نع انثيدح ٌرمو . © (نابقعلا ) خاتفلاو ةكيدلاو بالكلا
 تاذللا ىف ًاكمبم قوجلسلا دوعسم ناطلسلا ناكو .هبرشو هبرطو هسنأ سلاجمو
 ةءاكتس قو ءاردقلا ةنيبلا لغربشلا تضويرتكيو نا تاجازلاو رومخلا ىلع فاكعنالاو
 نينجاملا راعشأ ضعب قاست هيفو « عضوم ريغ ىف اهل ريثك فصو ىدادغبلا مساقلا ىبأ
 نامي ربكأ امهو « ةركس نباو جاجح نبا : ىرجحلا عبارلا نرقلا ىف دادغبي نيريبكلا

 .عوراتلا رب ىلع - ةيبرعلا نادلبلا لك نكي مل نإ - دادغب

 « قوجلسلا هاشكلم هتاوه ربكأ نم ناكو + نمانلاو نيطالسلل اماع اول ديصلا ناكو ةيبن“:

 ناكفب هلة دام | نب ظسم هنإ ليق ىتح « ديصلاب اجهل ناك» : ناكلخ نبا لؤقيو

 . رانيدب قدصت ًاديص لتق الك كلذ دعب راصو . رانيد فالآ ةرشعب قّدصتف فالآ ةرشع

 ةرانم كانه ىنبو « ًاريثك ًاشحو هقيرط ىف داصو . . جاجحلا عيدوتل ةفوكلا نم ةرم جرخو
 عفد امم ديصلاب جهلت ةماعلا تناكو . 2" ””هداصامم ءابظلا نورقو ةيشحولا رمحلا رفاوح نم

 مبط) ىزوجلا نبال نينجاتملاو فارظلا رابخأ (5) لئاسرلا نيب ديبعلا بيلقتو قيقرلا ءارش ةلاسر رظنا )١(
 . ال ص (ىشمد .  تاطوطحملا رداون مساب نوره مالسلا دبع اهرشن ىتبلا

 . ١/78" ىدادغيلا .١١٠/وو ؟ةلام مظعتملا (9)

 ."85/5 هيوكسم (4) ,/000 241/9 مظتنملا (5)

 .6 ناكلخ نبا (9) داوجألا تالعف نم داجتسملو مظتتملا (8)

 . 784/8 ناكلخ نبا(١٠) ْ ] . 7 ىخونتلل



 ؟

 . قدنبلاب ىمرلا اهيلإ بستملا ناسحإ اهيف طرتشا ذإ « ةوتفلا نم ًاءزج هلعجي نأ ىلإ رصانلا

 - برعلا ءادعأ ديص ىلع امنإو وه ثيح نم ديصلا ىلع ال بابشلا نرمي نأ ديري ناك هنأكو
 ماكحإو قدنبلا سوق فصو ىق ليوط سمخم تفسل : ١ نب رمع ىفلا هرصاعملو 2 مالسإإلاو

 (0) ديصلا

 ةياكح قو ا بعللا كلذكو 0 بعللارسعلا ١ اذه ف مرو نم رمتساو

 نورماقي اوناكو « ةريبك 3 هل نوذختيو ماحلاب نوبعلي اوناكو « لظلا لايخ ةبعّلو
 . لجازلا هعاونأ مهأ نمو « ناهرلا بسكأالوأ هماح ءاج نمو « هماح لك لسريف « هيلع

 تناكو . ليخلا قابس مهباعلأ نم ناكو . لسارتلا وأ ديربلا ىف همدختست تاموكحلا تناكو

 مادختسا ىلع نونرمتي اوناكف ةوتفلا تاكيضا ةصاخو « بابشلا ةدعفأ ىوهم ةيسورفلا

 لافتحالا ةعئاشلا تاداعلا نم ناكو . لبنلاب ايمر وا فيسلاب ايرض ناكا ءاوس حالسلا

 ىلحلاو سبالملا مهسفنالو مهتايتفل نوريعتس ءارقفلا ناكو جاوزلابو نارَقلا محب و.ناتخلاب

 رس هيوم زم م رعاتولاو نمو . ا ا ا ارا
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 عيشتلا

 ةيرظن ىهو « ًاعيمج ةعيشلا اهب نمْؤي نيملسملا ةمامإ ىف ةيرظن ساسأ ىلع عيشتلا موقي
 ةفالذلاب ضوبنلل نيراتخما هئانبأو بلاط ىلأ نب ىلع ىف ةيثارو ةمامإلا هذه نأ ىلع دمتعت

 ىلعألا مكاحلا نومسيال كلذلو . ةيويندلاو ةينيدلا نيتهجولا نم نيملسملل ةيعرشلا
 ىلع بقللا اذه لديل ًامامإ هنومسي امنإو « ةنسلا لهأ هيمسي ا ةفيلخ مهيأر ىف نيملسملل
 , مهداقتعا ىف ِمَثيكَع لوسرلا هراتخا ىذلا ىلع وه مهدنع لوألا مامإلاو . ةينيدلا هتناكم
 ىلعل ىصوأ لوسرلا نإ نولوقي ذإ « ةيصو كلذ نومسيو « هدعب نيملسملا مامإ نوكيل
 « هفلسل ضو هدعب مامإ لكو ىنلا ّىصو وهف . ةنيدملاو ةكم نيب مُحِريدَع راوجب ةمامإلاب
 ًايلع ْثب هلع لوسرلا نأ كلذ ىلإ ةعيشلا فيضيو . ىلإ بيتزتل ًاقفو ةحارص هدعب هنّيع

 « ةصاخ ةيحور تافصو ةيسدق - مهتديقع ىف - هل لعجت مولع ىهو : اهب هّضخ ًامولع

 نيه ص رامملا نبال ةوتفلا باتك ةمدقم ( ) ١
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 . هفلاس نع مامإ لك اهثري مولعو تافص ىهو

 ىه ءرصعلا اذهل قارعلاب تفرع اهنم ثالث ىلع انثيدح رصقنو « ةريثك قرف ةعيشلاو
 ىف ةعيشلا روهمج اهب نيدي ىتلا ىه 20 ىلوألاو . ةيريَصُنلاو ةيديزلاو ةيرشع انثالا ةيمامالا

 لاما 1 . ندملاو تائيبلا ضعب ىف اتفرعف ةثلاثلاو ةيناثلا ناتقرفلا امأ « مويلا ىتح قارعلا

 ضعب 1 لوقلا لصفن نأ ىغبني كلذلو « ةيرشع انثالا ةيمامالا تَّمَع ىتلا امنإ قارعلا
 ءزج هَ لوسرلا تنب ءارهزلا ةمطاف ةديسلا نم هئانبأو ىلع ةمامإ نأ مهدنعو . ليصفنتلا

 لوصألا هباتك ىف "84 ةنس ىفوتملا ىنيلكلا لوقي « ةيمالسالا ةديقعلا ةحص نم أزجتي ال
 مامإو اعيمج ةمئألاو هلوسرو هللاب فرتعي ال نم اقح ملسمب سيل» : ىفاكلا عماجلا نم

 ناكرأ نم نولعجي كلذب ةيمامإلاو « هليبس ىف هسفن لذبيو مامإلل هرمأ ضوفي ال نمو هرصع
 (” رصعلا مامإ ءاول تحت ءاوضنالاو ةمئأألاب نامي إلا -- مهتديقع ى - ةيساسألا مالسإلا
 « مولعلا نم عدوأ ام عم هيف هللا اهعدوأ ةيسدق ةيحور تافص مامإلا ىلع ةيمامإلا ئضيو

 امثرو ذإ « اهجومو مهل ًايداه نوكي اهب « سانلل ىرشبلا ىوتسملا ىلع اهب ولعي تافص ىهو
 قيرط نع هفرعي دي ام لكو « ةيحلإلا ماكحألاو فراعملا اهعم ثروو « هلبق ةمتألا نع
 ِ اإ رمأ لكو هللا ندل نم وه امنإ هل ملع لكف . ةيهلالا ةئيشملاو ةيسدقلا 00 ماهلإلا

 ءلدإلاو هيلا لبسلاو هللا تناوبأ مه ذإ « ةبجاو كلذل ةمئألا ةعاطو . 7 هللا هنجوتي

 ثلا م مهرمأ . . هتفرعم ناّرخخو دحر ثاكراو: هيو ةمحتازتو هيلع ةريخذ مهو ؛ هيلع

 بوجو ىلع هب نولدتسي اممو . © ا *. هتعاط مهتعاطو , هيهن مهيهنو

 ( مكنم رهألا :ىلوأو:لوشرلا اوعيطاو:هللا اوعبطأ اونمأ قيدلا احا اابز. ::: ىلاعتا فلوق مهتعاط

 نولوقيو .ةمم ألا مهامنإو : نيدهحملا ةمألا ءاملع- ةيآلا رهاظ لدي اك- مهاوسيلرمألاولوأو

 عفتري وحنلا اذه ىلعو . هلوسر ةعاطو هتعاط بجوأ (ك قالطالاب مهتعاط بجوأ هللا نإ

 فارتقاو أطخلا نع نيموصعم مهنولعجي ذإ ةيرشبلا ةعيبطلا نع مهمئأب ةيمامإلا ةعيشلا
 : ةيمامالا“ ةديقعلا ىف ةيساسألا دابا نم ةمتألل ةمصعلا هذه دعتو . مانآلاو بونذلا
 هدابعل راتخي ال هللاو - مهتديقع كلذ روصت اف وحن ىلع - مهل هللا رايتخاب اهيلع نولدتسيو

 ةفلتخم مضاوم ىفو 18١ ص ١ دئاقعو ىناتسرهشلل لحنلاو للملا ةيمامإلا ف زظنا 659
 رهظلا ةانيفرب ةنيغ :عيردلل ةيانؤلا فافط». مدتار ومر م 1 ةفيرخلاو ةدئتعلاو :ىمقلا هيوناب نبال ةيامإلا ةعيخلا

 ٠ رمل ا ا ارت



 "7 نيموصعملا الإ مهأر ىف
 :ةيريشع ىنثالا نومسي كلذلو «رشع انثا ةمئألا ناب ةيبرشع انثالا ةيمامالا نمؤيو

 نيز ىلع هنباف « نيسحلا هوخاف « نسحلا هنباف « بلاط ىبأ نب ىلع - بيترتلا ىلع - مهو
 ىلع هنباف « مظاكلا ىبسوم هنباف « قداصلا رفعج هنباف ءرقابلا دمحم هنباف « نيدباعلا

 دمحم هنباف « ىركسعلا نسحلا هنياف « ىداحلا ىلع هنباف « داوحلا دمحم هنباف « اضرلا

 اذه نأب ةيمامالا نمؤيو . ًالفط ناك امدنع ىنتخا دقو « ةرجهلل 58 ةنس دولوملا ىدهملا

 لْيَع لوسرلا ننس ديعيو ؛ ًاروج تلم نأادعب ًالدع ضرألا المل دوعيس هنأو ىح مامالا

 . ةيهلإلا رارسألا نم رس وه هللا نم هب دوعوم موي ىف ةمألا ىلع ةيالولا ىف هترسأ قح درتسيو
 تاونس سمخ هرمعو لحر دق وهو ًامامإ نوكي نأ فولأملل فلاخم اح اذه نإ نولوقيو

 اذه مييلإ دوعي ذإ : قّقَحَتِس ةزجعم - نودقتعي اك - اهنكلو « ايح ةيلاوتم ًانورق لظب نأو
 سانلا ىف عيشبو  هرورشو هدسافم نم ملاعلا - مهتديقع ىف - ررخ ىذلا رظعلا وما

 مهدنع وهو . (9 نيعألا نع ىنخخ بئاغ هنأ رمألا ىف ام لكو « ىح كلذب وهو . ةلادعلا

 ربديو « مهنوئش ىعريو « هنوري الو ءايحألا نيب ريسي «نامزلا مْءاق» هئافتخاو هئايغ ماتا ف

 . 9 مهحلاصم

 ايندلا ىلإ تاومألا ضعب هللا ديعي ذإ « ةعجرلا ةيرظنب ةيرشع انثالا ةيمامإلا 0
 ثعب اهنأكو ٠ توملا ىلإ كلذ دعب نودوعي مث « ةيحلالا ةلادعلا سيماون رشبلا نيب اورقيل .

 , ندب ىلإ ندب نم حورلا لاقتنا خسانتلاف « خسانتلا ريغ ًاعبط ىهو « ايندلا ىف توقوم

 هج ايم لع نول دينو نتا يصتاللاو ةروصلا نيف اند رول نيس كاد ةديصر اق
 ىِبْحَأو نضر لا هكألا ىربأو : مكحلا ركذلا ىف مالسلا هيلع ىسيع ناسل ىلع ءاج ام

 ةصقلا بحاص نعاضيأو « ميركلا نآرقلا ف فهكلا لهأ ةصق نع ءاجامو (هللا نذإب ىتوملا
 ةركفب تطلتخا ةعجرلا ةركف نأ ريغ . (هئعب مث ماع ةئام هللا هتامأف) : ىلاعت هلوق ىف
 : رفظملا خيشلا لوقيو « لومأملا حالصإلا هيدي ىلع 0 نافنلا را ناسي ئتلا عنهما
 ناكابب انداقتعا امناو « اهب داقتعالا بجي ىِتلا لوصألا نم تسيل ةعجرلا لاح لك ىلع»
 ةيمهأ ىلإ كلذب انتفلي وهو . 19 مالسلا مهيلع تببلا لآ نع ةدراولا ةححصلا راثألل اعت

0017101211 0000 
 عجارو اهدعب امو 88 ص رفظملل ةيمامإلا ةديقع (؟) . 188 ص ربيستدلوج

 ص رييستدلوج ةيرشع ىنثالا ىدل ةعجرلا ةديقع ىف ةقباسلا ةيعيشلا بتكلا ىدهملا ةيرظن ىف رظنا (9)
 ١9١.  دئاقع ةبيغلا ف عجارو اهدعب امو ١4١ ص ربيستدلوجو

 م٠8 ص رفظملل ةيهامإلا .
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 ىف مهنأل ناهرب لك نم مهدنع ىوقأ ىهف ةيمامإلا ةئيبلا ىف ةمنألا ىلإ ةبوسنملا تاياورلا
 . أطخلا نع دوهزنم لوموصعم مهيأر

 نأ نوري ةلزتعملاك ةيمامإلاف « لوصألا نم ريثك ىف لازتعالا عم ةيمامإلا ةديقعلا قتلتو

 رفعج نع نووريو « هتافص ةيقب كلذكو « ملعب ال هتاذب ملاع وهف ٠ هتاذب ةمئاق هللا تافص

 هتاذ رصبلاو « عومسم الو هتاذ عمسلاو « مولعم الو هللا تاذ ملعلا» : قداصلا

 هزنم وهف « هللا نع هيبشتلا نوفني ةلزتعملاك مهو . «"'"'رودقم الو هتاذ ةردقلاو ءرصبم الو

 اوكلس دقو « ًارهوج الو ًاضرع الو امسج سيل ذإ ء تاقولخلاب هبشلاو نامزلاو ناكملا نع

 ىف تاقولخملل ةيلعلا تاذلا ةهباشم ديفت دق ىّتلا ةينارقلا تابآلا ليوأت ىف ةلزتعملا كلسم

 « هللا ىلع لدعلا تابثإ ىف ةلزتعملاك مهو . ةردقلا ديلا ٍيعف (مهيديأ قوف هللا دي) لثم

 ىه وأ « نيب نيب ىهف ءربجلاب نيلئاقلاو ةلزتعملا نيب ًاطسو ًافقوم اهيف نوفقيف دابعلا لاعفأ امأ

 .رصعلا لاوط لازتعالاو ةيمامإلا نيب ةيوق ةلصلا تلظو .ريجلاو ةعاطتسالا نيب

 ءرصعلا اذه لئاوأ ذنم قارعلا ىف رشتتي ىرشع انثالا ىمامالا بهذملا ذخأ دقو

 رمأي ةلودلا زعم لوألا مهمكاح ىرنو « ةيمامإ اوناكو نييهيوبلا ىلإ مكحلا ناحجلوص لوحت ذإ
 « دجاسملا ناطيح ىلع كلذ ةعيشلا ضعَب ّبّتكو ةباحصلا رابكو ةيواعم نعلب ه١ ةنس ىف
 مويب لافتحالاب دادغي لهأ رمأ نأ ةلودلا 5 تيلي لوب 190 هيفا لهأ ةباتكلا احف

 خيراتلا اذه ذنم حبصأ دقو « نيسحلا هيف دهشتسا ىذلا مويلا وهو "ه؟ ةنس ىف ءاروشاع

 حبذي الو ءارشلاو عيبلا لطعيو قاوسألا َقَلْعُت نأ ةلودلا زعم رمأ هيفو « ةعيشلل ديع ربكأ

 نيسحلا نوكبيو نوحوني عيمجلاو . ىولحلا باحصأو نوخاّبطلا خبطت الو نوباصقلا
 تاقوقشم هوجولا تادوسم روعشلا تاروشنم ءاسنلا جرختو حوسملا نوذختي و بابقلا نوبصنيو

 ربق رازي مويلا اذه ىفو . "7نيسحلا ىلع نههوجو تاطال تاحنان دادغب ىف نرْديَو بييثلا

 ةيقارعلا ندملا ىف ا ماقيو « دادغب متأمكر يبك متأم هيلع اهيف ماقيو « ءالب ركب نيسحلا

 نلكو دادي نعال وك بكي ماقي هيفو . مويلا ىلإ متأملا اذه ماقي لازي الو . ىرخألا

 « نيدهشتسملا ةمئألا ىفو هيبأ ىفو هيف ةريثك ثارم دشنتو ىداوتلاو تويبلا ىف نيسحلا ةريس

 حرف ديع نيزحلا ديعلا اذه بناجيو . خيراتلا رم ىلع تيبلا لآ نحم ءارعشلااهيف روصي

 يف ىدرب ىرغت نباو ريثألا نبياو ١١ / 7 مظتتملا (”)' عبط ) لماعلل ةمنألا لوصأ ىف ةمهملا لوصفلا )١(

 0 “"ه؟ ماع ثداوح . اهدعب امو ١88 صرييستدلوج رظناو ه" ض ( فجنلا

 . "ه1 ماع ثداوح ىف ادفلا ابأو نيثألا نبا رظنا (؟)
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 ديع وهو 8017 ةنس ةجحلا ىذ نم رشع نماثلا ىف ىبيوبلا ةلودلا زعم ًاضيأ هضّرق رورسو
 ىلع ىلإ .دهع ِمللِيَع لوسرلا نأ ىلإ - انفلسأ اك ةعيشلا بهذي ىذلا مخ ريدغ : ريدغلا

 نم ٍداعو هالاو ْنَم لاو مهللا « هالوم ىلعف هالوم تنك نم : لاق هنأو هنم ًابيرق ةفالخلاب
 نعرو ةنيزلا داع وم هرشالقمو حرفلا هيف سانلا رعشتسي نأ ةلودلا زعم رمأ ذقو ..ةاداع
 ثبلي لو . )١( تاقوبلاو بدابدلا ةاووربشو البل نارينلا تلعشأو ع بايثلا قيلعتو بابقلا

 ديع دعب اديع مهل اولعجف « نيفلاسلا نيديعلا ءازاب نيديع مه اوذختا نأ دادغبب ةنسلا لهأ

 ع ىنلا هيف لخد ىذلا مويلا ىركذ هيف اويحأ «راغلا ديع هومس « مايأ ةينايب ريدغلا
 اويحأ مايأ ةينامب ءاروشاع موي دعب ًاديع مهل اولعج لثملابو ؛ را ىف قينيضلا <بوباو

 050 رييزلا ا هيف لتق ىذلا مويلا ىركذ هيف

 ناو ابقلا هاله لرش (7 ةيمامإلا ةعيشلا ئح ناكهنأب دادغب ىبرغ ىف خركلا رهتشاو
 هجوما مسقلا ىف مهلباقي ناكو « © ١ ىرجه ا عبارلا نرقلا رخاوأ ىف الإ قاطلا باب اولتحي مل
 يح اهيمنت ديحلا يادرح نانو ءةلباتللا نم يهراكا تاكو حبلا لعل ةالكي ورم

 نماثلا نرقلا ىف هنمزل اهلهأ نإ لوقيو ةّلحلا ةنيدم هتلحر ىف ةطوطب نبا ركذيو . خيراتلا

 اوناك مهنأ ةيبرعلا ةريزجلا ىف ديزم ىنب نع انثيدح ىف انب ٌرمو « ””ةيرشع انثا ةيمامإ
 حاستكا ىلع لديام كلذ ىف نوكي دقو « ةضفار سماخلا نرقلا ىف ةلحلاب مهدهعل

 نيسحلا دهشمو ءالبرك ةطوطب نبا فصوو . قارعلا ىف ةيليعامسإلا بهذمل ةيمامإلا بهذم
 ماعطلا اهيف ةميرك ةيوازو ةميظع ةسردم اهيلعو اهلخاد ةسدقملا ةضورلا» نإ لاقو « اهب
 « مهنذإ نع الإ دحأ لخدي الو « ةموقلاو باجحلا ةضورلا باب ىلعو « رداصلاو دراولل

 « ةضفلاو بهذلا ليدانق سدقملا حيرضلا ىلعو ؛ ةضفلا نم ىعو ةفيرشلا ةبنعلا ليف

 لد: نمي وسلا نين ار كييف وو ره" لوأ ىهو . (50 «ريرخلا راتسأ باوبألا ىلعو

 « بهذلا حئافص نم دهشملا ةنذثمو حيرضلا ىّطغي اب ةيسفنلا فحتلا نم ةفحت وهو

 ةعألا روبق ةرايزو امهترايز ىلع ةيمامإلا ةديقعلا ضحتو . ةفوكلا ىف ىلع هيبأ دهشم لثملابو

 حبصت نأ هتلوذو ىوفصلا ليعامسإ دهع قى ةديقعلا كلتل حيتأ دقو . نارياو قارعلاب

 . ًاليوط قارعلا ىف مدت مل ةلودلا كلت نأ ريغ . ناريإو قارعلا ىف ةلودلل ىعسرلا بهذملا

 ثداوح ىف مظتنملا رظناو ”ا/١ ص ءارزولا باتك (4) . "ه1 ماع ثداوح ىف مظتتملاو ريثألا نبا )١(

 ."م84 ماع 2ص ىباصلا نسحلا نب لالهلل ءارزولا باتك (؟)

 ١8/1١. ةطوطب نبا ةلحر (8) ظ .”ا/

 ١94/١. ةطوطب نبا () . توقايل نادلبلا مجعم ق خرك ةدام رظنا (؟)
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 امهادحإ « ناتيعيش نايرخأ ناتديقع قارعلا ىف ةيرشع ىنثالا ةديقعلا بناجب ناكو

 ع لادتعالا ةياغ ةلدتعم ةيناثلاو « ةي رشع انثالا ةعيشلا اهنم أريتيل ىبح فرطتلا ةياغ ةفرطتم
 نوملسم قحلا ف مهو ؛ ةثيدحلاو ةناع ىينيدم 2 عابتأ هن ناك ةيرمللا ةقرفف هر امأ

 ةءانباو بلاط ىلأ نب , ىلع اوُدَع ذا مالا ني رم 00000 بسحف سا

 . هيلإ 00 وا نارقلا اودع ًاباتك مهسفنأل اوذخناو « هللا نود نم مهودبعو ةملا

 نود ةلزنم هَقَْم لوسرلا اولزنأ دقو « ةيمالسإلا ةعيرشلا ناكرأ ضعب اوضفري نأ « ىعيبطو

 ل 0 نا رهيست دلوج لوقيو ؛ ةعالا مههاوفأ نم جرخت ةيلك رك 0

 نيب ٠ سلق ناكمما هتان ذأ انب ىرحو . 27 ةميدقلا ةدويسألا ةينئولا رصانع نم 0

 نوعفري نم ةصاخو « ةضفارلا قدأ ةرابعب وأ نيلاغلا ةعيشلا نفعباو ةيروصتلا ندعي ةنمامإلا
 ةرجهلل 57١ ماع ىف دادغبب ةعيشلا ءابطخ دحأ دجنو .ةينابر ةبترم ىلإ ايلع
 ىلع نينمؤملا ريمأ هيخأ ىلعو » : لوقيف ِهَُع ىبلا ىلع ةالصلا دعب ةعمجلا ةبطخ ىف وعدي
 باحصأ ةيتف راكم « ىلإلا « ىرشبلا ؛ تاومألا ىو « ةمجمجلا مكم بلاط ىلأ نبا

 هيف عمتجا . مالسلا هيلع ىسيعل ةديدج ةروص ايلع نا نمؤي هناكو .( ا""فهكلا

 سفن ىهو . نامزلا لوأ نم دولخلاو ىوملا ءايحإ هيأر ىف هل حيتي امم توسانلاو توهاللا
 تارا قاعب نبق ادوصرت ناك ةلاوااملا اهحسك نأ لإ هكيمد د هقتةيوصتلا ةانكتع
 رفك نم كلذ ريغ ىلإ "”هناسلب رمأو هيديب قلخو هتروصب رهظ هلإلا نأو « ضرألاو
 .رفك هءاروام

 ىلا ةيديزلا ةقرف ىه « لادتعالا دشأ ةلدتعم ةقرف كانه تناك ةيريصنلا سكع ىلعو

 :رصقلا' ادله: ف اهل الق كفو هقول خيا نردتاغلا خرز: لع قدي وجدي لغ ةفوكلا قف تاشن
 5 نم نينيعم صاخشأ ىلع ةمامالا نورع اوناكو « ةنيدملا كلت ىف نوديدع لا

 دادعتسالا نم هل ماد ام ىمطاف ىولع لك قح اهنوري لب « ةيمامإلا بهذ اى نيسحلا
 ةيمامإلا اهب تنما ىّبلا بئاغلا مامإلا ةركف نوركني اوناكو « ةمامإلل هلهؤي ام ىحورلا

 ةركف مامإلا ىلإ اوفيضي مل ًاضيأو « ةمصعلا ةركف اضيأو ةعجرلا ةيرظن نم ابيف ىَوطَي امو
 قكيف « مامإلا ىلع ىفضت ةيسدق ةيحور تافص نم اهيف ىوطي امو ثراوتملا ىنطابلا ماعلا

 )١( ةرهاقلا ةعبط) زتيم مدآل ةيمالسإلا ريهستدلوجل مالسإلا ىف ةعيرشلاو ةديقعلا ( ١/85 .
 ديس دمحم قيقحتب ىناتسرهشلل لحنلاو للملا () . ال١5 2غ 184 ص

 ىبلحخلا ىطصم ةيتكم رشن) ىناليك ةراضحلا رظناو 470 ةنس ثداوح ىف مظتنملا (؟) (  188/1١اهدعب امو .
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 اوطرتشاو : هيلع طبهب ىندل ملع روصت نود نكلو « ًاهيقف نوكي نأ هيف طرتشي لقوأ هيف

 : ندعو لك نار ناعيملا مذ نع اوبنو . ًاعاجش ًالداع ًاحمس ًايرك نوكي نأ مامإلا ف

 بلاط ىبأ نب ىلع ةيرذ ريغ نم لوضفملا ةمامإ اوزوجو « ةفالخلاب ايلع اوعيابي مل مهنأل
 ناك كلذلو ةنسلا لهأ ةديقع نع ًاريثك دعبت ال كلذب مهتديقعو . هتبرذ نم لضفألا ىلع

 . 29 ًالادتعاو ًافاصنإ ةيعيشلا قرفلا رثكأ مهنإ ميدق نم لاقي

 ْ ظ فوصتلاو دهزلا

 : ةقباشلا نوضعلا ق'اع اعاساو ةدخ لقتال رضعلا اذه. قف دهزلا ةجوم تناك

 ضَرَع ىف دهزلا ىلإ ةيوبنلا هثيداحأ ىف لوسرلا اعد امك ًارارم هيلإ اعد نآرقلا نأ فورعمو
 ةايحلا عباوط نم دهزلا ناك كلذبو ) ةرخآلا فباوث نم دللا كنعان بلطو ايندلا ةايخلا

 نم ةريثك تاقبط ِهَنلَع لوسرلا دهع ذنم نوكتت تذخأو . ةمألا ىف ةرقتسملا ةيمالسإلا .

 . مهجر ةدابعل نودرجتيو ةايحلا جهابم مهروهظ ءارو نوذبني نيذلا نيفشقتملا -داهزلا

 , تائملاب لب تارشعلاب نوُدَعِي ىمالسإلا ملاعلا نادلب نم دلب لكب رصعلا اذه ىف مهارنو

 ةيكلاملاو ةيفنحلا تاقبط ىف أرقي نف « ءاهقفلا تاقبط ةماع ةفصب مهيف كلسن نأ نكميو

 ] هر 3 ناك ام ىدم نع ةريثك ارارقلا نوقوس مه نيمجرملا لج ةليانحلاو ةيعفاشلاو

 نأ نم ركذي ام عم ةعناقلا سفنلا هنينأمطو فشقتلا نم مهسفنأ بهذم لك نم ء ءاهقفلا

 اسمح ماص هنأ وأ هتايح ماص هنأ وأ ةنس نيسمخ هللا تيب ىف فكتعا كاذ وأ ةيقفلا اذه

 ىزوحلا نبال مظتتملا ىلإ عجري نمو نيريثك داهز ءامسأ خيراتلا بتك قوستو . ةنس نيعبسو

 , داهزلا نم ةرثك ءامسأ تاونسلا تايفو ىف نوركذي مهاريس ىدرب ىرغت نباو ريثألا نباو

 عمسف « هبكومب اموي زاتجاف « ةريبك ةمعن ىف ناكو برح نب رفعج قوت 44 ةنس ىف الثف

 50 حاصف ( قحلا نم لزنامو هللا ركذل مهبولق مَشْحَت نأ ونمآ نيذلل ِنَأَي لأ ) : أرقي ائراق
 ةنسلا سفن قو . تام ىح ةدابعلا مزلو هلاومأ عيمج قرفو هتباد نع كلزنو 5 نأ دق هللاو

 ةليل ناك اذإف « ةمقل هنم كرتيو فيغر ىلع ةليل لكر طقُيو رهدلا موصي ناكدهاز ملاع ىفوت

 ىفوت "84 ةنس ىو . اهلضفتسا ىّبلا مقللا كلت لكأو فيغرلا كلذب قدصت ةعمجلا

 .ه١/4 قاتسرهشلا (1
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 الو طئاح ىلإ دنتسيال ادباع اكسان ةنس نيعبس لظ دق ناكو « دمحم نب هللا دبع سابعلا وبأ
 هنم بسكي ناطلسلل ًالمع ىلوتي نأ دهازلا ىف نوهركي اوناكو . اهريغوأ ةداسو ىلإ
 نم اوعنتما ناطلسلا نم هذخأ لام نم صخش ماعط نأ اوفرع اذإ اوناكو « الام

 , ًادهاز ناك هنأ كاذ وأ ةفيلخلا اذه نع ًارقنام ًاريثكف ةماع دهزلا ةجوم تناكو . "”هلكأ
 رثأ ههجو ىف ناك هنإ ريخألا نع لاقيو « مئاقلاو دشرتسملاو رداقلا ءافلخلا رهتشا كلذبو

 نع نوفرصنيف مهسفنأ ىلإ نوعجري نم مهئانبأو ءارزولا نم ناكو . "” ليللا مايق نم ةرفص
 نب ناملس نع ىوريو « لجآلا باوثلا نم هدنع امو هللا ةدابع ىلإ لئازلا اهعاتمو ايندلا

 اني ره. ن2 هدد دقو, .مورأ اهانزي ىلا ةيفاطتلا ةردلملا حلوم ءاقاكو : «.اقلللل القت يورلا
 دهشأو ماقف . اموي دّجَولا هذخأف « روهشملا دادغب ظعاو ىزوجلا نبا ظعاوم رضحي ناك هنأ

 ىلع كلمي ام فقوو « قيقرلا نم كلمي ام عيمج قتعأ دق هنأ هلوح نم سانلاو ىزوجلا نبا

 مهسفنأ ىلع نوضرفيل ىّتح « دهزلا ىف نوغلابي اوناك نيريثك نأ ودبيو . ؟ربلا لاعأ
 ى ةالاغم كلذ لكو . اهنم نوعنتميو ةيجوزلا ةايحا نع نوفرصنيل ىّتح لب « راهن ليل ةدابعلا

 دقو .« ةايحلاو عمتجما نع لصفني نأ دهازلل ديري ال ىذلا « مالسإلا اهاضري ال 4

 ناك مهل قيفر ىلع مالسلا هيلع لوسرلل اونثأ زفس ىف اوناك ةباحصلا نم ةعاج نأ ور

 ا را مهل لاقف هلوزن ى هل اليمن ةيزكر ق هبر ًايعاد لازيال

 ركني ىمالسإلا دهزلاف . « 7 هنم ريخ مكلكف : لاق « انلك : اولاق ؟ هماعط حالصإو

 نابهر دنع ةفورعملا 96 ةركف ةوقب ركني اك « ةيويندلا هنوئشل صخشلا لامها

 جاوزلا نع نوعنتمي نيذلا داهزلا ىلع ءاوعش ةلمح لمحبي ىزوحلا نبا ىرنو . 7 ىراصنلا

 تبحشو مهماسجا تلحن دقو كسنلاو ةدابعلا ىف راهنلاو ليللا نوضمي نيذلا مهئارظنو

 . دوعق نم نواضيب لب ,ردساو حاصلا هرطتسم و رج حا يطع تبدو مهناولأ
 , 9 ةنيسلاو ةعيرشلل فلاخم هلك اذه نإ لوقيو

 )جو 580 ص ١قا#“ج دعس نبا تاقبط معجارو . ١١9/8 ةرهازلا موجنلا )١(

 ] .48صا7ق54 '. هال/ه موجنلا (؟)

 بتكلا راد عبط) ةبيتق نبال رابخألا نويع رظنا (5) ظ ْ .48/ه موجنلا ()
 عبط) ىعفايلل نيحايرلا ضورو ١8/4 (ةيرصملا ةئاملا ىف ةعفانلا براجتلاو ةعماجلا ثداوحلا (1)
 . "8 ص (ةرهاقلا 2ى قارعلا خيرات رظناو ١74 ص (دادغب عبط) ةعباسلا

 ص (ةرهاقلا عيط) ىزوجلا نبال رطاخلا ديص (0) . م90 ص دهف ىردبل ريخألا ىسابعلا رصعلا
 ١١8. 1 ١ه#* ص (ةرهاقلا عبط) ىدروالل ةوبنلا مالعأ 0



 "ا

 . ذالم نع ضارعالاب نوفتكي ال « ةفوصتم ىلا داهزلا نم ريثك لوحتي نأ اًيعيبط ناكو

 لام مهلغشي ال « ةقرخلاب بايثلا نمو ةرسكلاب ماعطلا نم نيعنأق ابتاببطو ايندلا

 ؛ ىمالسإلا ملاعلا ىف تاهاقناخلاو تاطابّرلا مهل ىَتبُت تذخأ دقو . دالوأ الو تاجوز الو

 ختي نكي . تاقوألا نم الع يا ام قيرط نعوأ تاقدصلا ها

 نم لكألاب لطاعل نذؤي نكي م كلذبو ل

 باحصأ بابشلاو 00 - 0 ةظيرألا ف 00 ماعطلا اذه

 ا . ةقلطملا ةقيقحلا ىف بحل قرا زف ني هلع نإ ةنعره فرعللا

 غلب هنأ ىناثلا ىسابعلا رصعلا باتك ىف انب ٌرمو . ةديقعلا هذه ىف ريثكو لغ ل ذخأ دقو

 ةركفب حّرصت ةرقك راعشا و: ةنالك ةنانتل لع ىرج نأ ةديقعلا هذه ُْق جالحلا ولغ نم

 نأ ريغ . هلتقو هتقدنزب نوتعي ءاهقفلا لعج امث غ قحلا انأو هللا انا 1 هلوق لثم نم لولحلا

 ًاتنع رثكأ هلعل ةيفوصلا ضعب دنع رخآ ولغ هقفار دقل لب ؛ : جالحلا تومب تمي ملولغلا اذه
 نإو مالسإلا عئارشب نولمعي ال مهن :أ سانلل اوزهظي نأ ىغبني هنأ ىلإ مهنم قيرف بهذ ذإ

 ها لا قتال ل مر 0 را

 لع اوم اك وأ ةتينلا :يضئارفلا 0 ةربع ال هنأ نونلعي اوذخأ ةيفوصلا نم ريثكو

 ىلا نمت اهقنلا كيب علا اذه قتازأ لكم فضا ير ا هنت نأ ىف انيس كلل ذاكر
 نم نوعيشي امب مالسإلا ىلع نيجراخ مهنوري ءاهقفلا ناكف ءرخآ بناج نم ةفوصتملاو
 ( مالسإالا ضن ةءارف ءادأ نع دوعقلا نم مهسفنأ هب مهضعب ذخأي ابو اهب لصتيامو لولحلا راكفأ

 ثيحب نيفرطلا نيب برحلا تقافتو . فينحلا مهنيد نيبو مهيب ببس لك كلذب نيعطاق
 ؛ هباصن ىلإ رمألا نوديعي نيذلا نيحلصملا ةفوصتملا ضعب دجوي نأ ةرورض كانه ا

 قوصلا جارسلا رصن وبأ رهظ ام ناعرسو . ةعيرشلا دودح نع فوصتلا جرخي ال ىبح
 سلف فارُحتا لك ةيفوصلا ىلع ركني هيفو « عمللا » هياتكفلأو "1/8 ةنس قوتملاىموطلا

  ًاءزج اهلعحجيو ةينيدلا ضئارفلا ليطعت ركني اك « لولحلا ةيرظن ىلإ ىدؤي قوص حطشو

 دبع وبأ هذيملت هراكفأ لمحو .دوجو هل ققحتي ال اهنودبف « فوصتلا نم ًازجتي ال



 فَ

 ىريشقلا ميركلا دبع ةذيملت هرودب اهنقلو « ةيفوصلا تاقبط بحاص ل نمحرلا

 نيب ثدح ىذلا عدصلا اذه اهب ا ةروهشم ةليوط ةلاسر فلأ دقو 458 ةنس قوتملا

 ئدابم مسري اهيف وهو « ىمالسإلا ملاعلا ىف هرصع ذنم ةلاسرلا تّودو . ةفوصتملاو ءاهقفلا

 ةيفوصلا مالعا ضرعيو « ماثو ىف هعم دحتت لب فينحلا نيدلا ضقانت ال اهنا انيبم فوصتلا

 ءاوعش ةلمح عم مالسإلا ل ضئارفب ضوبنلاو فوصتلا نيب طبرت ىنلا دارنا يلا عم

 لالحلا نيب نوزيمب ال نم ىلعو ةينيدلا ضورفلا ءادأو ةالصلاو موصلاب نوفخيعاس قمن لغ

 نول وا اا ع جو نيدلا ماكحأ مهن ع كلاز هلأ نيغدم مارحلاو

 حبصأ ثيحب « هدعب "نه هبصي مل اقيثو ًالصو ةعبرشلاو فوصتلا نيب لصوف ه٠ ةنس

 اهيف ترمتسا ةيفسلف بارسأ نقع: هتخ«تلضنلا اقع انس اةفاعلا ةترويج ىف :يفريعتلا

 نيعبس نباو ىبرع نبا نع فورعم وه ام وحن ىلع ةيدرف بارسأ اهنكلو « لولحلا ةركف
 ءايحإ» هباتك ىف ىلازغلا همسر ام وحن ىلع ىنسلا فوصتلا مع دقف كلذ دعب امأ . نيبسلدنألا

 لثم نم لفاونلاو ةينيدلا ضئارفلا نع ثدحتي هنم لوألا فصنلا ىف وهو « نيدلا مولع

 نم ىغبني اب ىناثلا فصنلا ىف ثيدحلا أدبيو . ةيعدألاو دجبتلاو نآرقلا ةوالتو ركذلا
 لامكلا تافص نع ثدحتي مث . اهذالمو اهمتاوهش سفنلا هيف رهقت ءافص بلقلا ءافص

 ءاجرلاو فوخلاو ركشلاو ربصلاو ةبوتلا نم هل ىغبني امو وصلا هبلطتي ىذلا ىحورلا

 ىلإ دوعنسو . هءارو امو توملا ركذتو ركفتلاو ةبساحملاو صالخإلاو بحلاو لكوتلاو دهزلاو

 حبصأ ام ناعرسو . ناريإب صاخما مسقلا ىف ىسوطلا ج ارسل ربصت ىاو ىريققلاو لل !ازغلا نع ةباتكلا

 صاالخإلا نم بلقلا لاعأو ةينيدلا ضئارفلا نم حراوجلا لابعأ ىلع مئاقلا ىنسلا فوصتلا اذه

 عضي ال ىلازغلاو . هعيمج ىمالسإلا ملاعلا ىف سانلا نم ةرثك بلطم ةيحلالا ةبحملا قدصو

 ءزحخلا ىق ثدحن دقف . هيف ةيفوصلا قرطلا عيشت ىكل ةدعلا دعب لب يسم

 هخيش مزلي نا ىغبني هنإ لاقو « هديرم وا هذيملتو قوصلا خيشلا نع ءايحإلا نم ثلاثلا

 ةولخلا ىلإ هعفدي نأ خيشلا ىلع : لوقيو « هدوقي نمل ربا ئطاش ىلع ىثاملا ىمعألا موز
 ناعرسو . تاوهشلا لك نم صلختلا عمو ركذلا ماود عم قرألاو موصلاو تمصلاو

 خيشلا ىلإ ةبوسنملا ةيرداقلا ةقيرطلا اهمدقا نمو « روهظلا ىف ةيفوصلا قرطلا تذخا ام
 دلودقو:651 ةنمقوتملا اتا ىيستملا ًادلوع قليلا 21 رهاقلا ديغ دنع نأ قيذلا ىغ

 ظعي ذخأ مث « نيثدحملاو ءاهقفلا تاقلح مزلو هبابش ىف دادغب ىلإ ءاجو 411١ ةنس ناليحي

 581/8 (روهال عيط) ىطوفلا نبال نبال ةلبانملا تاقبط ىلع ليذلا ىناليجلا فرظنا (5)
 بادآلا عمجم صيخلتو ما/8/١ ةرهازلا موجنلاو بجر



 ؟ا/

 حسا نأ نإ ةةظعوبع امش كاع سانا 'رتاكتو اهداف: ةنيز سلا كيل وباقل رمان 5

 سردو ىّبفأ لمعلاو ملعلا نيب عمج نمم ناك» : ىدرب ىرغت نبأ هنع لوقيو « هبر ءادن

 خياشملا دحا وهو « قيرطلا ىف نايبو قيقحتلا ىف ناسل بحاص اًققحت ناكو « نينس ظعوو

 رس امه هتقيرط ناروصي ناعوبطم ناباتك هلو .( برغلاو قرشلا ف م 0 نيذلا

 ءادأو ةيمالسإلا ةعيرشلاب كسا ىلإ وعدي |(بيف وهو « قحلا قيرط ىبلاطل ةينغلاو رارسألا

 اهم ٠ ةرثك< بنتك هيام ى تعضو دقو . ةيلإلا ةبحملل صولخلا عم ةينيدلا ضئارفلا

 دمحم ىلا نيدلا ىبحم ىديس ىنابرلا بطقلا بقانم ىف راونألا ندعمو رارسألا ةجبب باتك

 . ةرهاقلاب عوبطم وهو « ىناليحلا رداقلا دبع

 ةبوسنملا ةيعافرلا ةقيرطلا ىمالسإلا ملاعلا ىف تعاذ ىتلا ةيقارعلا ةيفوصلا قرطلا نمو

 فورعملا .نلغ .نيسكلا نإ قربالا ديما سانا ا لصألا ىبرعلا حلاصلا خيشلا ىلإ

 ردو هريصعو تير م اخدووو ةذابعلاو عالتلا زايغرللا قةعقو ماجإو ىعافرلاب

 لا ةئام وحن هدنع دجوف ؛ نابعش نم فصنلا ةليل ىف هراز ًاصخش نإ اثير .ةقانا

 مو هاج ةنيب ةثاقوو ه٠٠ ةنس هدلوم ناكو . (ايندلا : يعاد يا ناكو » ناسنا

 راقتفالاو لذلا . نم حلصأ الو كليماالو برقأ تيأر.آق + قيرط لك تكلسو

 ت1 دا لرسر ىقديساس ب ءادتقالاو هللا قلخ ىلع ةقفشلاو هللا رمأ يف

 هو اهلل ل نع ةيعنرا هل هققح «هللا عم ةقيقحلا لهأ ةلاح» هامس باتك هلو

 ةينابرلا ةبحتاب لصتي اهنم ريثكو « ةيوبن ثيداحا ىلع ىعافرلا هانب دقو « بلحن عوبطم

 ناك : لاقف « هِدّرو نع هعابتأ دحأ لثس دقو « ةقيقحلا لهأ ةفوصتملا فصوو هللا ةفرعمو

 نأ ةواففتماو هةر لا موي لك رفغتسيو (دَحأ هللا وه لق) فلأب تاعكر عبرأ ضب

 قسفلا تيلظو أ ءوساثامع (نيملاظلا نم تنك قا كئاككي تبا الا هلا الو: لوفي
 تناول 'خقننا "كلنا »لع لود علرتعاف تنأ الإ بونذلا رفغي الو « ىرمأ ىف تفرسأو

 ةبيجع لاوخأ هعاشأل ناكل لوقيو - «تنأ الإ هلا ال مويق اي « ىحاي « ميحرلا

 اذه. 0 « اهنوئفطيف ًاران مرضت ىهو رينانتلا ىف لوزنلاو ةيح ىهو تايحلا لكأ نم

 ::ههانشاو:

 ةيفوصلل باطقأ كانه ناك ةيرداقلاو ةيعافرلا : نيتيقارعلا نيتقيرطلا نيتاه بناجيو

 ناكلخ نياوإ 7/5 ( ىبلحلا ىبابلا ىسيع ةعبط) كنار ا اا ىعافرلا ىف عجار 010

 0١4١/١ ىنارعشلا تاقبطو ١7١/١  ىكبسلا تاقبطو 97/5 ةرهازلا موجنلو 0/14
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 ىه مام

 ىدرورهسلا رمع 2) صفح وبأ نيدلا باهشو « ىروزرهشلا ىضترملا لاثمأ نم نوريثك

 حضوي فراعملا فراوع ىمسي باتك هلو « ىناليحلا رداقلا دبع ذيملت وهو . ىدادغبلا
 فرطأ نمو « ةيوبنلا ةنسلا ةعباتمو ةينيدلا ضئارفلا ءادآأ نم فوصتملا ىلع بحبي ام هيف

 ةدملا نع ثدحتيو . هيبأ نم دلولا ةلزنم هنم لزني هنأو هخيشو ديرملا نع ثيدحلا هيف ام

 هيلع علخي نأل ًيهموأ ًادَمُم حبصيو هخيش ةقيرط ىف هماظتنال أري ىتح ديرملا اهعطقي ىت ل

 ةدارإ ىف هتدارإ تشالت ديرملا نأ ىلإ ًازمر : نيزمر زمرت ىهو ةيفوصلا راعش « ةقرخلا »

 هل مت دق هنأو هخيش دب قوف هلوسرو هللا ديو ةقرخلا هنم ملست دق هنأ ىلإ ًايناث أزمرو « ةخيش

 مكح تحن لخد اذا قداصلا ديرملا» نا ىدرو رهسلا لوقيو . ةقيرطلا ىف هماظتناب نذإلا

 سبتقي جارسك ديرملا نطاب ىلإ لاح خيشلا نطاب نم ىرسي هبادآب بدأتو هبحصو خيشلا .
 ديرملا ىلإ خيشلا نم لاحلا لقتنيو . . . ديرملا نطاب حقلي خيشلا مالكو « جارس نم
 ةمزاللا ةولخلا بادا نع ىدرو رهسلا ثدحتيو . 00 لاقملا عامسو ةبحصلا ةطساوب

 ةالصلا ىف ىَضَقُت « ماع لك نم موي نيعبرأ قرغتست ةولخلا نإ لوقيو . فوصتملل
 ىغبني كلذلو « ةيندبلا بجحلا ةلازإو سفنلا ةيفصت اهنم ضرغلا نأ ركذيو « مايصلاو
 بوتيو نيتعكر ىلصيو « هكلم لك نمو ملاعلا نم هسفن درجي نأ ةولخلا دارأ اذإ ديرملا ىلع

 ناكو . "7 هتولخخ لاوط هركذ نع عطقني الو هيلإ عرضتيو ا انوع ةبوت هللا ىلإ

 نكمأ كلذبو « عيطتسي ام لكب ىرقلاو ندملا ىف هخيش ةقيرط رشني نأ ديرملا ىلع
 ملاعلا لك ىف ًاضيأ لب بسحف قارعلا ىفال ارشتني نأ ةيعافرلاو ةيرداقلا نيتقيرطلل

 ؤ ََ . ىمالسالا
 , ركذلاب ىّمّس ام ةفوصتملا نيبو فوصتلا ىف عيشي ذخأ ىرجحلا سماخللا نرقلا ذنمو

 نيفصلا نيب موقيو « ًالامثو ًانيمب لياقلا عم هللا نيركاذ نيفص ىف ةيفوصلا لباقتي نأ وهو
 ؛ بولقلا ىف ةيهلإلا ةبحملا علدت ىتلا ةينادجولا ةيلزغلاوأ ةيفوصلا راعشألا ضعب دشني دشنم
 نأ َدْبالو . ةيفوص قرط نم امهدعب أشن امو ةيعافرلاو ةيرداقلا دنع ركذلا اذه مَع دقو

 فارع وح ةلظساو أ كنه. لاق وأ ريضعلا اذهب قش هرج كلا بقتل .ن افنت كرز هنا عقلا
 مهنيب رهظت تذخأو « ىمالسإلا ملاعلا نوفوطي اوناك نولوجتم نويفوص مهو ء شيواردلا

 ىلإ طخ باتكلا بسنيو ء 48 ص (توريبب ىبرعلا ىبهذلا ربعو 445/8 ناكلخ نبا هتمجرت ىف رظنا )١(
 . ىدرورهسلا هللا دبع نب رهاقلا دبع همع نامزلا ةارمو "68/4 ةيعفاشلا تاقبطو 6
 . 77١ ص فراعملا فراوع (9) . 584/5 ةرهازلا موجنلاو 4

 باتكلا راد عبط) فراعملا فراوع هياتك رظنا (؟)
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 كنلروميت اهاعر دقو « ةيدنبشفَنلا امه « اترهتشا ناتقرف هدعب امو ىرجهلا نماثلا نرقلا ىف

 ةمنالل اهسيدقت ةلالدب « ةيمامإلا ةعيشلا وج ىف تأشن دقو « ةيشاطكبلاو « هتلود ىف

 اونوكي مل اهيقنتعم ضعب نإ لاقيو « لولحلا ةيرظن ام دح ىلإ قنتعت ىهو « نييولعلا

 ىلع موقت ةيفوص ةقيرط تناك اهنأ هيف كشال امم نكلو « ةينيدلا رئاعشلاب نومتمم

 . هايلوألا نين انك تشاو يقشللا

 ةيرداقلاو ةيعافرلا نع عرفتت تذخأ ةريثك ةيفوص قرط لق وأ ةريثك ةيفوص قرفو

 ظ نيحناسلا شيواردلا نم اهعابنأو قرطلا هذهناكو « اهرودب تأشن ةديدج قرط بناجي

 ويالملاو دنهلاب ًاضيأو « اهطسوو اههبرغو ايقيرفإ قرشب مالسإلا رشن ىف ديعب رثأ نيلاوحلا وأ

 مغرلا ىلع هتدحو ىمالسإلا ملاعلل لظت نأ ىف ٍيظع رود مهل ناكو « ةيقرشلا دنحلا رزجو

 سوفن ى ةينيدلا حورلا ثب ىف ميظع رود مهل ناك كلذكو « ىّبش لود نيب هعزوت نم

 . مويلا ىتح :بقحلا رم ىلع ةماعلا



 ةفاقثلا

 ةيملعلا ةكرحلا
 كتناكف +: ىراقلا وغلا لقو رسل .لئاوأ ف ةنيفاغو ةطشات: ةيعلدلا ةكرحلا :كلظ

 « باسحلاو رعشلاو ميركلا نارقلا نم ًائيشو هلا اهيف نوملعتي ةيبصلل بيتاتكلا كانه

 .- نامزلا عيدب تاماقم ضعب رهظتساو نآرقلا ظفح دقو الإ ةعساتلا غلبي ال ىبصلا ناكو
 انشا رهظتنم ناكو . ىريرحلا تاماقم سماخلا كرملا لئاوأ ذنم 0 0 « ىباذمملا

 نولوحتي ةئشانلا ناكو . ىنتملاو ىرتحبلاو مامت ابأ ةصاخو نيروهشملا ءارعشلا دئاصق ضعب

 ءاهقفلاو نيثدحملاو نيرسفملاو ءارقلا نم ءاملعلا تاقلح ثيح « دجاسملا ىلإ :بيتاتكلا نم

 تناكف « لئاوألا مولع ضعب نودشي نمو نيخرؤملاو نييوحنلاو نييوغللاو نيملكتملاو
 ةرصبلا ىف لثملابو « انرصع ىف تاعماجلاو ىوناثلا ملعتلا لحم لحن دادغب ى دجاسملا
 : ةناوطسأ ىلإ دجسملا ىف دنتسي ةداع ذاتسألا ناكو . قارعلا نادلب نم امهريغو لصوملاو

 ناكر ىةارقح نوري دقم ةيتالظل و ل ظ تعقمب لع يسيل دقوب اع فارغ نم هستالظلا كمت

 قح همالح دي ايلتس ذا اورئاك اذإو « نوبككي مهو ٠ هارضاع بالطلا ىلع ل
 مهو « هبالط ىلع هفلأ ام انايحأ ديعي رضاحملا وأ فلؤملا ناكو . ةيفلخ لا فوفصلا هعمست

 حيحصتلا نم ًائيش ةيناثلا ةءارقلا ىف لخدي نأ هل نعي دقو . هتءارق ىلع مهخسن نوضراعي

 كلذ روصي ام ريخ نمو « مهخسن ىلع هنولخدي بالطلا ناكف « ِهَفَّنِص ام ىلع بيذهلا وأ
 ىلع ةغللا ىف توقايلا هباتك ىلمأ هنأ نم زّرطملا رمع ابأ ىمسي ىوغل ىلاع نع ىَوُرُي ام
 ضعب افيضم هبالط ع هأرقف داع : مسالا ةنس دادغبب روصنملا دجسمب بالطلا

 « ةديدج تاحيحصتو تادايز هيلع لخدأف « ةيناث ةرم لك تادايزلاو تاحيحصتلا

 عماج ناكو . "١ هذيمالت هرشن اهبو ١#- ةنس باتكلل ةريحألا ةضرعلا دمتعاو

 ١١ ص (ةرهاقلا عبط) ميدنلا ا تسونلا' ١١9

 ةاورلا هابنإ عجارو »8/ ١0/0 .

 "ا



 "اا

 . ةقلح هيف هل نوكت نأ ىنمتي غبان ذاتسأ لكنك ' ةريبك ةعماج هبشي دادغبب روصتملا

 قوتملا - دادغب ظفاح ىدادغبلا بيطخلا نع قل 7 هوخولا نع ضعي ذي كلذ د

 تلت ننال ايوب د قا تاكا مزمز هاف قم فرك جح نيح هنأ نم - 4587 ةنس

 عماجب بالطلا ىلع لمي نأ ةيناثلاو «دادغب خيرات » هباتكب ثادع نأ لولا + هك اجاج

 تاينمألا هإ «كيقققو ,قاقنا رقي رق دي ظئام اك: نوال نا ةقلاقلاو . ..يوضتلا
 لب « مهل تافلؤم نولُمَي ال انايحأ 20 خويشلاو ةذتاسألا ناكو . "7 ثالثلا

 ضعب ىلع مهل حورش ءالمإ ىلإ نودمعي دقو بالطلل ةروهشم بتك ضعب نوحرشي
 ةيلاتلا نورقلا ىمسن : نأ عيطتسن ثيحن ىرجم لا عباسلا را كلذ نيعاوا تارصتخما

 ىشاوحلا ىلع عضوت دقو « ةيشاح ىمسي امب حورشلا حرشنت دقو ١ حورشلا نورق رصعلا ىف

 نير اق ىسق» تالف
 نوكي ةداع « ملعلل رود دجاسملا بناجي ىرجهلا عبارلا نرقلا رخ :اوأ ذنم رهظت تذحخأو

 ام وحن ىلع ةمخض تابتكم اهب قَحْلُتو « ءاملعلا مهرضاحي دقو . بالطلل دعاقم اهيف

 ةرجهلل "8 ةنس ىف ريشدرأ نبروباس ريزولا اهسسأ « ملعلل راد نع نوخرؤملا انثدحي .

 ةئاعبراو فالا ةرشع تغلب « ةريثكابتكاهل ىرتشاو ءاملعلا ىلع اهفقوو « دادغب ىبرغ خركلاب
 : تاقثو ءاملع اهكلمب ناك ىّتلا ةقثوملا بتكلا نم وأ اهبباحصأ طخم اهمظعم ناك دلحم

 وهلا صاقلا نقرا هنييرتشلا يارب 111 ندين نسسم ةئام ا عباناك ور قرر ووقت
 عيمج مهل دصرو بالطلل اهحتف ملعلل و14 ا تلقي قوما يول كيقلا

 (9 هيلا نوجاتحي ام

 مكحل ل كلما ماظن ري زولا حبصأو هبوب ىبب ةلود رتاج ةلودلا تفلخ نيحو

 قارعلا ىف ةفلتخم نادلب ىف سرادملا نم ةفئاط ءانبب ىنع قوجلسلا نولفرا تا مفرد

 ىف ىرعشألا بهذمو هقفلا ىف ىعفاشلا بهذم رشنو ةيليعامسإلا ةلحنلا ةبراحم « ناريإو '

 افاقوأ اهيلع فقو «©ةرصبلاو لصوملاو دادغب ىف اهانب ثالث اهنم ناكو « مالكلا لع ٠

 تاقفن اهبالطل لعج اى « ةتباث بتاور مهل لعجو , نكاسم ةذتاسألل اهيف ىنبو "5

 بناجي- - نورضاحي نوفلتخم ةذتاسأ سرادملا هذه ىف تاكو . ايس ال
1 

 . 1١884 ص دنزلا طقس حورش رظناو هل ةروهشم 2 قيقحتب ةيناثلا ةعبطلا) ىكبسلل "فاعل تاقبط (1)
 تور لب ةنس ةعبط ىضرلا فيرشلا ناويد (9 . ”ه/ ( ىحانطلا دومحو ولحلا حاتفلا | دبع 00

 ل“ صب ْ ثداوح ف ةرهازلا موجنلاو ريثألا نباو 0 2"(

 . "0/4 ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبط (4)  ةديصق ىف رادلا هذه ىلإ ءالعلا وبأ راشأو: #8 ةنس .
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 ذخأو . بدألاو تايضايرلاو ةغللاوريسفتلاو ثيدحلا مولع ىف - هقفلاو مالكلا ملع ةذتاسأ
 مئانغلا وبأ ىنبف « دادغبب ةيماظنلا هتسردم رارغ ىلع سرادم نونبي كلملا ماظن دعب ءارزولا

 ىهاض ةيجاتلا تيمس ةسردم اهئايحأ و دادغب لاحم ىدحإزرُبَأ بابب 48١ ةنس كلملا جاتب بقلملا
 ١ قوتسملا ىنتباف « دادغبي سرادملا ءانبب نونعي 000 ضعب ذخأو « «) ةيماظنلا اهب

 تدعاو: 29 قاللا بايب ةريبكلا وللا وتد نال انضم تاكو - ىمزراوخلا

 نإ لاق هم١٠ ةنس ريبج نبا اهراز اذإ ىتح دادغب ى رثاكتت سرادملا

 عيدبلا رصقلا رصقيو الإ ةسردم اهنم امو» قرشلا بناجلاب اهلكو « ةسردم نيثالث دادغبب
 عبرأ ةنس ثنذ دحت :كقو: كللملا ماظن اهانتبا ىّبلا ىهو ةيماظنلا اهرهشأو اهمظعأو « اهنع

 نورح ن4 اه نيسردلملا ءاهقنلا ىلإ: ريصت ةيو ةملكع كاقوأ ييرادلملا هدو هنا نيستو

 مظع فرش تااكرالاب سرادملا هذه رمأ ف دالبلا هذهو . مهم موقي ام ةبلطلا | ىلع اهنم

 ( "'حلاصلا نئسلا كلذ عبت نم محرو لوألا اهعضاو هللا محرف ء دل رخفو

 نايعألا تايفو ىف ناكلخ نبا فقوتيو « ةريبك ةعماجم هبشأ ةيماظنلا ةسردملا تناكو

 كلذ لثم لقو . ةيماظنلا ف سّرَد كاذ وأ خيشلا اذه نإ اولوقيل « ارارم نوخرؤملا كلذكو

 ىف ةريخألا ةيماظنلا راوحجي نب هنأ ناكلخ نبا ركذو . لصوملا ةيماظنو ةرصبلا ةيماظن ىف

 ةيشقبلاو ةيّزعلاو ةيرونلاو ةقيتعلاو ةيكباتألاو ةيرهاقلا“ : ىه ٠ سرادم عست لصوملا
 ركذ « ىرخألا ةيقارعلا ندملا ىف ةريثك سرادم تينبو . 29 ةيردبلاو ةيلاككلاو ةيئالعلاو
 رصنتسملا ةفيلخلا ىنبو . © ةيليقعلاو ةعلقلاو ةيرفظملا ىه اثالث لبرإ ىف اهنم ناكلخ نبا
 ىجان ذاتسألا ابيف بتك دقو « ةيرصنتسملا ىه « ةريبك ةسردم لق وأ ةريبك ةعماج دادغبب

 تحتتف نيح اهنع ةريثكف راعم انيطعيوهو ىملعلا اهطاشنو اهت ذتاسأ هيف ضرع « اباتك ف ورعم
 - رشع ىنثا مهنم لك ىضاقتي « اهيقف نورشع هدحو هقفلل اهب ناك دقو « بالطلل اهباوبأ
 ناكو . ايرهش ريناند ةثالث مهنم لكل نيديعم ةتس ءاهقفلل اهب ناكو « رهش لك ىف ارانيد
 باللطلا نم تائم اهب ناكو « اهوديعمو اهخويش احل ثيدحلاو تاءارقلل ىرخا عورف كانه

 لك نم نيشارفو ةنزخو نيفرشم نم نوفلتخم نوفظوم اهل ناكو . ايرهش نارانيد مهنم لكل
 ريغ لماك ماعط مهل مدقي ناك لق وأ تايارج ايموي بالطلاو خويشلل مّدَقت تناكو . نول

 ء4/4 2319# 23د١م/١ ناكلخ نبا رظنا (:) . ١١8/8 ةرهازلا موجنلا )١(

 مخ خه عا . ١151/8 ةرهازلا موجنلا (؟)
 ممم .ءمال/07/ . 3١8/1١ ناكلخ نبآ (ه) . 779 ص ريبج نبا ةلحر (”)



 فحل

 , ةعماخلا لقوأ ءةسردملا هذه ىلإ داعو .4» مالقألاو قرولاوربحلا نم بالطلل مدقيام

 بهاذملا اهب » : هلوقب 711/ ةنساهراز املةطوطب نبا اهفصو دقو « ىراتتلا وزغلا ذعب اهطاشن

 هيف ناويإ بهذم لكلو --ةيلبنحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلاو ةيكلاملا بهاذم دصقي -ةعبرألا
 هيلع ىسرك ىبع ةريغص بشخ ةبق ىف سردملا سولجو سيردتلا عضومو دجسملا

 دنع عون امنت يداوسلا تاك اسأل ياكرلاو نكتب هلو: سودا دعقيو يطنعلا

 سي سا امم ام لك ناديعي ناديعم هراسيو

 5 فيقولا واذ: ةبلطلل مانحل ةسردملا هذه لخاد ىفو

 وزغلا دعب امات ادويع تدوم فادي مت ةملطلا 0 نأ نم عاش ام نأ ودبيو

 لوف: كتم اها ىنثولا ىراتتلا دهعلا ىلع كلل قدع نأ نكمي « حيحص ريغ ىراتتلا

 دباب مل نإو ١ ىملعلا اهطاشن تداعتسا دادغب نأ ودييف مالسإلا ىف راتتلاو نازاغ

 ءانب ديعأ دقو اهسرادم نم اريثكر مد وك الوه نأ فورعملاو يباع رععلا ىف اهراهدزا مايأ

 . اهب نويناخليإلا هؤافلخو - انرخأ ادانة مو سر ادنللا فالق ىف

 ىلاكربلا نيدهعلا ىف و مالظلا نم ليلق ريغ ةيملعلا هر للع نار هلا ىف كاشألو

 اشاب تحدم قارعلا ىلو ذنم ةينامعلا ةبقحلا رخاوأ اهيف ىديدعا طاقتلا نأ رغب نارعلاو

 ةيرظن سرادم ًاضيأ اب سسأو قارعلا ةضهن ىف ديعب رثأ اهل ناك ةعبطم اهب سسأ هنإف
 ] . هينفو

 .« ىراتتلا وزغلا دعب ىملعلا اهطاشن ال لظ ىربكلا دادغب دجاسم نأ ظحالن نأ دبالو

 هيف عم" هنإ لوقيو « ءافلخلا روصقب لصتملا ةفيلخلا عماج ةطوطب نبا دهعل اهمهأ نم ناكو

 تناكو . ©) ىهاردلا دنسم عيمج - ىنيوزقلا رمع صفح ىبأ نيدلا جارس - قارعلا ديسُم ىلع

 نوذخاي ةصاخ سرادملا ىف بالطلا ناك لب « ناحناب اهسرادمو دادغب دجاسم ىف ةساردلا

 اناونا تناك خقق ملعلا رشن ىف سرادملا نم مهأ دجاسملا تاك ام وو: ااه زم كقاوو

 ىلإ نوفلتحي فرحلاو تاعانصلاو نهملا فلتخم نم سانلا ناكو « دصاق لكل امناد ةحوتفم

 دارفأ عيمجلل ايبعش قحب ملعلا لعج امج « اولهني نأ محل ءاش ام نولهني اهيف خويشلا تاقلح

 بحاص رعشي نأ ثدحي ناك ام اريثكو . مهلويمو مهتجزمأ قفاوي ام هنم نوبيصي « بعشلا

 ىذلا ملعلل غرفتيو هتراجت وأ هتنهم كرتي وه اذإف « مولعلا نم ماع ىف هروصقب ةرا دا هنوف

 . هريغو ناكلخ نبا ىف ةريثك رابخأ كلذ نم اناقلتو « هباطقأ نم حبصي ىبح هديري

 )١( ةطوطب نبا(؟) فورعم ىجانل ةيرصنتسملا ءاملع خيرات رظنا 7/1١ 1١41١.

 ١/ه ,  65-1١ةطوطب نبا () . ةقرفتم عضاوم ىفو ١477/1١ .
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 ةي « انيعب ةقبطل راكع داغر ملا ارح ادع كو

 7 ليلق ةفاقثلاو ماعلا نم ظح ىلع دادغب لهأ لك ناك انك ناسنالا ىلإ لبو : سانلا

 ةليلو هليل فلا باتك ىف ةفيرطلا ناثرتلا .قيرملا ةنضق كلذ رونق اما نمو « ريثك

 كيلع هللا نمدق ) : هيلا ةيحو ثيدح فيعاضت ىف ىدادغب باشل لاق هنأ اهيف ركذ دقف

 نايبلاو ىلاعملا ملعو ةغللاو فرصلاو وحنلاو ءايميسلاو ءايميكلا ةعانصب ملاع مجعنم ا

 تكلا كارق كفو زهقت و فيددناو هقفلاو ةيهتلاو  ةقيالاوب فايلتاو: قطعنا ملعو

 (ءايميكلا ) ةعنصلا تملعو « اهتنقتأو مولعلا تظفحو « اهتفرعو رومألا تسرافو اهتسردو

 ىتلا ىه طقف لاجرلا نم ةماعلا نكت ملو . «اهتبكرو ءايشألا عيمج ترّبدو « اهتلكحأو
 كلذ نوت ام. وح لع ئراوكلا اضنأ اتي تنتاك كفاه دو. ”ةفاقثلا هذه نحت

 رهظُتو نونفلاو مولعلا فلتخم ىف ءاملعلا ةّلج رظانُت اهيفو ةليلو ةليل فلأ ىف ددوت ةيراجلا ةصق
 عم رضحت ءاسنلا تناكو . ةعيدب 'ةيملع تارواحم رواحت اهيف لازتام ةريثك لايل ىف ةقئاف ةعارب

 نم ريثك اهلمحي نهنعو ٠ ثيدحلا بتك نم ًاريثك مهنع لمحتو « ءاملعلا سلاجم لاجرلا
 هذخا وأ هلمحو ىدادغبلا بيطخلا نع فورعم وه ام وحن ىلع « نيروهشملا ظافحلا

 .27 ةيزورملا ةميرك نع ىراخبلا حيحص
 لك نم نونفلاو مولعلاب اظتكم ناك ىذلا رصعلا اذه ىف ةقارولا طشنت نأ ىعيبطو

 نأ خسانلل عفدت تناكىّ هلا روجألاو بتكلا خّسَن راهد هانت ياقوت دوا لك لعوتنو

 ىدع نب ىبحي لثم « هلا باو روع هشيعل ةليسو هذختب ءابدألاو ءاملعلا راك صعب اندخو

 ع ؟99 ىربطلا ريسفت نم نيتخسن هطخ لك هنأ هنع ئوربو 64 ةنس قوتملا ئسلفتملا

 اذه ىف هتقدو بتكلا خسنب رهتشا دقف « هرصع ءابدأ ربكأ ىديحوتلا نايح ىبأ لثمو

 قوس نيقارولل ناكو .. 00 نسل يدك ادع, نب حاملا لعج امم « خسنلا

 ىف عباطملا باحصأ ماقم رصعلا اذه ىف نوموقي اوناكو « بتكلا اهيف عابت دادغب ىف ةفورعم

 . اهدلجيو اهححصيو اهخسني نم نوفلكي وأ بتكلا نوخسني اوناك ذإ « انرصع

 دققف كلذ عمو . نف لك ىف اهيلع فوقولاو اهؤاصحإ بعصي ثيحب ةرثكلا نم تناكو
 هيف عزو دقو ( تسرهفلا » هباتك ى ريطخلا لمعلا اذبم "868 ةنس قوتملا ميدنلا نبا علطضا

 درفأو ٠ هركذ الإ اباتك كرتي ملو « اهباحصأل |جرتم نونفلاو مولعلا عاونأ عيمج ىلع بتكلا
 جومي وهو . فرطلا عورأ نم ةفرط باتكلاو . ةريثك افحص نانويلاو دنهلاو سرفلا بتكل

 . 51/18 ءايدألا مجعم (م9 ْ 00

 ؛ 51١" ص (جزبيل ةعبط ) ىطفقلل ءامكحلا خيرات 0
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 .رصعلا اذه ىف ةيملعلا ةضهنلا ىلع ةوقب لدي امم « بتكلا فالآب

 تلّهأ. « ةطرفم ةرثك نفو ملع لك ىف ءاملعلا ددع رثك نأ ةضهلا هذه راثآ نم ناكو

 نيرسفملل بتكو ءاهقفلل بتكف « ةدح ىلع ةعومجم لك مجارت ىف بتك فيلأتل دعب اهف
 بتك تعضوو . فانصألا نم كلذ ريغ ىلإ ءابطألل بتكو ةاحنلل بتكو ءارقلل بتكو
 نكي مل هنأ ناسنإلا ىلإ ليخيف ٠ ناكلخ نبال نايعألا تايفوو ءابدألا مجعم لثم ةماع

 ملعب مليوهو الإ - ةبقاعتم انورق تما ىذلا رصعلا اذه نم ةلواطتم اددم - دادغب ف صخش

 نأ نوعيطتس مهف « انرصع ق نييفحصلا نوببشي نوريثك كانه ناكو . مولعلا نم ةفئاطبوأ

 انابحأ دمت تناك ةريثك تاودنل كلذ اهو.« ةركف لك اوشقانيو عوضوم لك ىف اوثدحتي

 تارظانم تاودنلا هذه ىف تراد ام اريثكو « موقلا ةيلعو ءارزولاو نيطالسلا روصق ىف

 لئاسم ىف تارظانم نم هيف ريثأ امو رايتخب ةلودلا زع سلجم نع عمسن اموحن ىلع « ةبصخ
 ك تارظانملا هيف مدتحت مل اسلم لعلو . "7 يكحلا ركذلا تاءازق ضعبب لصتت وأ ةيمالك

 وبا ةريثك افارطا اهنم انيلع صق دقو #ا/ه ةنس قوتملا نادعس نبا ريزولا سلحم ىف تمدتحا

 ةفسلفتملا ضعبو ءارعشلا ضعب مضي سلجم اذه ناكو « ةسناؤملاو عاتمإلا» هباتك ىف نايح

 ضعبو افصلا ناوخإ ضعبو نييقالخألا ضعبو نيسدنهملا ضعبو نيمجرتملا ضعبو
 رعشو ةغل نم ةفاقثلا بناوج لك هيف ُْضَرْعَت تناكو « الفاح اسلحم ناك . ءابدألاو باتكلا

 . ةعيدب تارواحم كلذ لك ىف نوركفملا ءالؤه رواحتيو « ةيقلخو ةيفسلف راكفأو تايهلإو
 نيب كلذكو « ضعبو مهضعب ءاهقفلا نيب دجاسملا ىف ةريثك تارظانم راثث تناكو

 « قاوسألا ىلإ انايحأ اهولقن مهنأ ذئنيح تارظانملا عاستا نم غلبو . نييوغللاو نيملكتملا

  نيفسلفتملا نيركفملا نم ةفئاط نيب نيقارولا قوس ىف تراث ةليوط ةرظانم ضرعي نايح وبأف
 نم هؤالمزو ىسدقملا همعزي ام اهعوضوم ناكو « ىبدقملا ىمسملا افصلا ناوخا دحأ نيبو

 ناملس ىبأ ةودن عبارلا نرقلا ىف ةروهشملا تاودنلا نمو . "7 نيدلاو ةفسلفلا نيب ةلصلا

 ةذمالت نم وهو ةئام الثو نيعست ةنس دعب قوتملا ةمكحلا ناوص بحاص ىناتسجسلا قطنملا

 امم اريثك (« تاسباقملا» هباتك ىف نايح وبأ لجس 0 . ردان بصخ لقعب زاتماو ىبارافلا

 ! قالخألاو حورلاو سفنلاو تايعيبطلاو تايحلالا ىف ركفلا بعش نم هتودن ق رودي ناك ٠

 ةودن ىف كلذكو ةودنلا هذه ىف رادت تناك ىلا ةريثكلا لئاسملا ىف راوحلا أرقن نيح لهذنو

 .ةبيرغ ةعانص ةفسلفتملا راكفألا عنصت تناك نسم عناصم ءازإب اناكو 1: ناعم نب

 )١( اهدعب امو */7 ةسناؤملاو عاتمالا (0) عبط) ىديحوتلا نايح ىبأل نيريزولا بلاثم .
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 ىف ةصاخو ءاملعلا ابيلإ جحي نأو ةيملعلا اهتلزنم مظعت نأ دادغبل قحب حاتأ امم « ةبيجع

 .اعيفر: ايملع اذاز انف اودورت نأ :نوديرب“ 6 رضعلا اذه لئاوأ

 ةكراشمو فسلفت : لئاوألا مولع
 ع ةينانويلا نع ةصاخ ةمجرتلا ثرهدزا فيك ىناثلا ىمابعلا رصعلا باتك ىف انيأر

 ؛اةفدراكأ ةنحرترقفلا لكلا لا ةمسرتت ىلإ ةفزدلا ةمجرألا قم نوفتجسرتلا لو تبكو
 ىلإ هولقن الإ ةينايرسلا هتمجرت ىف وأ ىنانويلا هلصأ ىف اههم اينانوي اباتك نوكرتي ال اوداكو

 باتك ىلإ عجري نمو « اعساو اقادغإ نيمجرتملا ىلع قدغت ذئنيح ةلودلا تيناق وب ةييوعلا

 ةريب ةنطا ىبأ 0 ءامطألا تاقبط وأ ىطفملل ارا وأ ميدنلا نبال تسرهفلا

 ال لوألا ىسابعلا رصعلا ذنمو . مولعلاو ةفسلفلا ىف ةيقيرغإلا تناوؤلاملا قم ةولقن اه: ةرك

 نم اوبعوتسا نم مهعس هيلإ فيضي كلاذكو « هيلإ نوفيضي لب « نومجرتي امب ةلقلا تكي

 ىلع ملعلاو ةفسلفلا عورف لك ىف ىصحت داكت ال تافاضإ لئاوألا مولع داضلاب نيقطانلا

 ملاعب ىلاثلا ىسابعلا رصعلا حتتفا دقو . مهنطفب هيلإ اوذفنو مهسفنأب هوبرجو هوءرق ام ىده

 تضمو . ىدنكلا وه ىبرع فوسليفبو ربحلا ماع سسؤم ىمزراوخلا وه مظع ىضاير

 ىتح اهرامت ىتؤت ةيفسلفلاو ةيملعلا 5 ايعم جيفمو .. ناغذزالاو طاقتلا .ق ةمجرلا

 0 علا ا ريبكلا فوسليفلا 0 رهظ

 22 : هيف ةطشان ةيح ةمجّرلا تلظ دقو « قارعلا ف ب او ناريإ ف ل

 ىدغ نب ©0) ىي مهرهأ ن نمو ةميدقلا تاجرّتلا ضعب حيحصت ىلع ذئنيح نيمجرتملا لمع

 يىبارافلا ىلع ذملتت « ةلحد رهن ىلع تيركت نم وهو "515 ةنس قوتملا ىبوقعيلا ىئارضنلا

 هل ركذيو « هنامز ىف قطنملا لهأ ةساير تبهتنا هيلا» : ىطفقلا لوقيو 2« سنوي نب ىنمو

 جرخت» ىديحوتلا نايحوبأ لوقيو « نيينانويلا هحارشو سيلاططسرأل اهمجرت ةدع ًابتك

 . (توريبب ةايحلا ةبتكم راد رشن) ةعبيصأ ىبأ نبال ءابطألا قطنملا ناملم ىبأل ةكحلا ناوص ىف هرظنا )١(
 ةيبرعلا ةمجرتلا) لييمودلأل برعلا دنع ملعلاو 9١7 ص ةسناؤملاو عاتمإلاو 77 ص ( نارهط عبط) ىناتسجسلا

 نالكوربل ىبرعلا بدألا خيراتو 18 ص ( ةرهاقلا عبط تسرهفلاو "ال ١/ ( ةرهاقلا عبط) ىديحوتلا نايح ىبأل

 ١7١/4 (فراعملا راد عبط) رابخأو 887 ص (ةرهاقلاب ةيناثلا ةعبطلا) ميدنلا نبال

 تاقبطو ال"١ ص ( جزيل ةعبط) ىطفقلل ءاكحلا
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 ناكو 91١ ةنس ىوتملا ىسيع نب ىلع نب 2) ىبسيع لثم « ةفسلفتملاو نيمجرتملا نم ريثك هيلع

 ىعيبطلا عامسلا نم هتخسن تيأر : ىطفقلا لوقيو , لئاوألا ماعب اب 3 ةمحرتلا ل اقذانع

 نسلط هدوجلا» هاك ىلا نوو ىوحتلا يح حريط يدع رياح اهأرق ىلا
 هل اهوقعي ناري تاكو هةعذ  قيناا ' ىبسيع ىدع نب ىبحب ةذمالت نمو .ا ( قيقحتلاو

 ةلقنلا هاو ةفسلفلاو قطنملا ماع ىق نيمدقتملا 'دحأ» : هنع ىطفقلا لوقي ضلي هيه قوت

 اريبك اهنونت ةيرغلا“ ىلإ :ةلقتي اع ةونيو قاتلا ىطنملا ناملس وبأ هب ديشيو ( نيؤوحلملا

 راّخلا نباب فورعملا ىنارصنن | راوس نب "7 نسحلا ريخلا وبأ ًاضيأ ىدع نب ىبحي ةذمالت نمو
 ًابيبطو ًافسلفتم ناكو « ةيبرعلا ىلإ ةينايرسلا نم ةدع لقن دقو ىدادغبلا

 ىوس نوفلتخم نومجرتم كانهو « ةيبرعلا ىف انكمتم ًاحيصف ناكو « ةعيبطلا ءاملع نمو
 لثم دادغب لزن نم مهنمو « ناريإ ىف رادلا هب تطش نم مهنم ؛ هذيمالتو ىدع نب ىجحي

 ىمورلا 2*”فيظن
 . ًاقذاح

 مولعو ةقيلقلاب تمتها الا ةنيدم ناريإو قارعلا ىف قبت 1 دل تايفألا ىلإ ليخيو

 ءرصعلا اذه َلئاوأ ةرصبلا ىف افصلا ناوخا روهظ ةلالدلا ربكأ كلذ ىلع لدي « لئاوألا

  ةوعد هل وعدت نأ تأرو ىعيشلا ليعامسإلا بهذملاب تناد « ةفسلفتم ةيرس ةعاج ىهو

 ةرشعلاب تفلآت -نايح وبأ اهفصو اك -ةباصع ىهو « ةيملعو ةيفسلف لئاسر ىف ةرتتسم
 ابهذم مب اوعضوف « ةحيصنلاو ةراهطلاو ضل ىلع تعمتجاو « ةقادصلاب تفاصتو
 : اولاق مهنأ كلذو هن ىلا نيضلاو:هللا :قاويضرج نقلا ىلإ قيرالا هن 9 مهنأ اومعز

 الا اهريهطتو اهل ىلإ ليسالو + تالدلفلاب تطلتخاو :تالاهخلاب تيس 5لق ةعيرشلا

 ىتم هنأ اومعزو : ةيداهتجالا ةحلصملاو اقل ةّكحلل ةيواح اهنأل كلذو « ةفسلفلاب

 3 ةلادر وسخ ارطمو + :لاكلا لمح دقق ةنيركلا ةنيرقلاو ةيازبلا ةفليلقلا عيلقنا "
 افصلا ناوخإ لئاسر » اهومسو اتسرهف اهل اودرفأو « اهّيلمعو اهّيملع : ةفسلفلا ءازجأ عيمج

 ةينانوي تافلؤم

 ابيبط ناكو ٠ سديلقأل ةرشاعلا ةلاقملا ةمجرت هلو « سقلا ىزاريشلا

 )١( نالكوربو 478 ص ةعبيصأ ىلأ نباو 4 م ما" ص ةكحلا ناوص ىف هعجار ١58/85 .

 .7514 ص ىطفقلاو م</١ ةسناؤملاو

 عاتمإلاو ”## ص ةمكحلا ناوص ىف هرظنا (؟)

 ص ىطفقلاو ”#8 ص تسرهفلاو 5/١ ةسناؤملاو '

 . 177/5 كآلكوربو 5١8 ص ةعبيصأ ىبأ نباو 1

 عاتمإلاو "ها , "98ه ص ةمكمحلا ناوص ىف هعجار (*") ]

 ص ىطفقلاو 484 ص تسرهفلاو 1١/" ةسناؤملاو

 عاتمإلا ىو ”88 ص ةمكحلا ناوص ىف هرظنا (4)

 عبط ) ىديحوتلا نايح ىبأل تاسياقملاو ا//١ ةسناؤملاو

 ةعبيصأ ىلأ نباو 788 ص تسرهفلاو 475 ص ( دادغب

 ةيبرعلا ىلإ ةينانويلا نم لقني ناك هنإ لوقيو "7+ ص

 . 0/5 نالكوربو 680 ص ىطفقلا عجارو
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 نم ةفئاط نايح وبأ ىمسيو . « "7نيقارولا ىف اهوثبو مهءامسأ اومتكو « افولا نالخو

 نوره نب ىلع نسحلا وبأو ىسدقملا ناملس وبأو ةعافر نب ديز مه لئاسرلا هذه ىلؤم

 نآودبيو . ا"! ههريغ نورخأ مهكرش هنأ ىلإ ريشيو « ىفوعلاو ىناجرهملا دمحأ وبأو ىناحيرلا

 ىذلا وه ىبمدقملا ناملس ابأ نأو لئاسرلا هذه ةدام نودع اوناك نيريثكلا ةفسافتملا ءالؤه

 قافسجللا قطتلا اذا ليث وبأ ةرضاعتهيلإ انسي كذا و م ةيتابنلا [عروص اهاطماوناهجرخأ
 لفانفو ةازدبلا كوستر ىدحتالا لئاسرلا هل ١ : هنع لوقي ذإ « ذئنيح دادغب ةفسلفتم ربكأ

 نيسنحتو نيتنثا تحيبضاف  ةلاسر ذعب ايف ايلا تفيضأ هنأ نونظملاو . « © افصلا .ناوخا

 فبل سفنلا ملعو ةيعيبطلا مولعلا ىف ١و قطنملاو تايضايرلا ىف ةلاسر ١5 اهنم « ةلاسر

 ى ةسومغم ىهو .رحسلاو ميجنتلاو فوصتلا ىف ١١و تايهلإلاو اقيزيفاتيملا ىف
 تاحرب طبهتو « ةيليعامسإو ةيونام راكفأو ةيسيلاططسرأ تاعزن اهبوشتو  ةينوطالفألا

 ع اج | ارتض كركر ناسا سعب م قللالا لفل اذ ني رصاعملا ملعلاو ةفسلفلا ىوتسم نع

 رع دقو ؛ تاقيزلتو تاقيفلتو تايانكو تافارخ اهيفو « ةيافك الو عابشإ الب نف لك نم

 ناملس ىبأ هخيش ىلع لئاسر ةدع اهنم ضرع هنإ لوقيو . اهيلع أطخلا ةبلغل اهيف باوصلا

 . .اونغأ امو اوبعت ؛ : ًالئاق هيلع اهّدرو « اليوط اهربتخاو « امايأ اهيف رظنف ىناتسجسلا قطنملا
 ادر ةفسلفلاب ةعيرشلا وأ نيدلا لصو ىف مهيرظن ىلع ناولس وبأ ٌدريو . «اودرو امو اوماحو

 نم ةفسلفلاو ءامسلا نم ىحو نيدلا نا : هلوق نمو سماخلا لصفلا ىف هصخلنس ًاليوط

 قطنمو تايعيبطو تايضاير نم اهعورف لكب ةفسافلاب نيدلل ةجاح الو « لقعلا لمع
00 

 ( ©" قىيسومو

 تناك ةيفسلفلا ةفاقثلا نأ فيك افصلا ناوخال لئاسرلا هذه انل حضوت لاح لك ىلع

 . اهههذم رشنل ةليسو اهذاختال ةيليعامسا ةيرس ةيعمج أجلتل ىتح « طاسوألا لك ىف ةعئاش

 نأ ىنتخلا ىدهملا مامإلا ةركفل ًاراكنإ لئاسرلا هذه ىف اوأر نيح نيرصاعملا ضعب نظو
 ' 50 اذه ديؤي امح ءىطخم نظوهو ةعيش نكت مل اهفيلأتل تعمتجا ىتلا ةباصعلا

 يشتلا ىف الاغيإ رثكأ او مناك مهنكلو « ىنتحنا ىدهملا مامإلا ةركف نوديؤي نييمامإ اونوكي

 هذه» : تبيبلا لهأ ىف مهلوق لثم كلذ ىلع لدي « ىيعامسإلا بهذملا نوقنتعي اوناك

 ءاملع ىلإو مهريغ نيربدم ىلإ اهيف نوجاتحي ال ةلاسرلا تيب لهأل ةصوصخن ا ةيالولا
 هب لزنت « ىنابر ليزتتو ىلإ ماع الإ وه نإ . . مهرارسأ ىلع سانلا علطي الو « مهاوس

 . 5١” ص ةكحلا ناوص (7) . ه/ 5 ةسناؤملاو عاتمإلا )١(

 . 5/5 ةسناؤملاو عاتمإلا (4) . 4/0 ةسناؤملاو عاتمإلا )١(
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 هقلخ نم هافطصا نم ىلع هللا رمأب هنوقلي ٠ نوبساح ةظفحو « نوبتاك مارك ةكئالم

 ىرنو « تاقبط ىف مهعابتأ بيترتب نوفورعم ةيليعامسإلاو . 7 «هضرأ ىف هتفالخ هاضتراو
 هل سبتقي ىسدقملا ناملس ىبأل لئاسرلا نم اضن سبتقي نيح ىناتسجسلا قطنملا ناملس ابأ
 م مهاوقو مهرارعأ بسح بتارم عب رأ ف مهلعج دقو ؟ مهتعابج هيف بتر ىذلا صنلا

 . ةيفاصلا سوفنلاو ةيلقعلا ةوقلا باحصأ مهو ةنس ةرشع سمخ اوغلب نملف لوألا ةقرملا

 :ةصايسلا وود :ءاسؤرلا ةمكحلا ةوقلا تاحيضا مهو ةنس نيثالثلا اوغلب نمل ةيناثلا ةبترملاو

 ةيرااون ىبتلاو ومالا ولوا ةةيسؤفانلا ةرقلا تاحصأ مهو نير ألا ارقليب خلع ةقلاقلا ةيقرللاو

 ىلإ نوبلطي مهارنو . انايع قحلا ةدهاشمو ميلستلا ةبترم ىهو ةنس نيسمخ اوغلب نمل ةعبارلا

 . ناوخإلا نوئشو ملعلا اهيف نوركاذتي ةيرود تاعاّمجا اودقعب نأ رطق لك ىف مهناوخإ
 اذامل امأ « ةيليعامسإلا ةوعدلا مظنت مهلئاسرب نوديري اوناك مهنأ ىلع ليلد كلذ لكو

 ىمامإلا بهذملا باحصأ طسو قارعلا ىف نوشيعي اوناك مهنألف مهءامسأ اوفخأ

 . انمدق اك ىعيشلا بهذملا اذه اومجاه مهنأ ةصاخو مهسفنأ ىلع اوفاخف « ىرشع ىنثالا

 رركتملا هئاقل نع نايح وبأ انئدحي ذإ ؛ دادغب ىف مهبهذم رشن اولواح مهنأ ودبيف كلذ عمو

 كارل ىسدقملا ناملس ىبأ نيب ةليوط ةشقانم لقنيو . ةعافر نب ديز وهو « مهدحال
 ةنس دادغب ىلع ةلودلا دضع ءاليتسا نأ ودبيو . نيدلاو ةعيرشلا نيب افصلا ناوخإ لصو

 انايحأ ذختي ناكو « هنم نييليعامسالا ةطمارقلا برقي ناك دقف ء ةصرفلا هذه مهل ايه
 بناج مركيو عيشتي ناك هنإ ةرهازلا موجنلا بحاص لوقيو  ابئان وأ .اريزو مهنم هسفنل

  قافخالاب تءاب ةعافر نب ديزو ىبدقملا ةوعد نأ ودبي لاح لك ىلع . 9 ةضفارلا

 3535 .دح -صقأ ىلإ انالذخ دادغب قى نالذحلاو
 حي

 نم اتناك .لئاوألا مولعو مالا نأ ىلإ - انب رم اك - لئاسرلا هده ريشتو

 ىف ةصاخو « تارامإلاو لودلا رصع ءرصعلا اذه علاطم ىف ةفقثملا ةماعلا ةقبطلا كرادم

 قطنملا ""ناملس ىبأ ةيصخش ذئنيح اهب تناك ةفسافتم :ةضصخش ريكأ لعلو >ةادغب
 اداز اهنم دارأ هنأ ودسو . لئاوألا مولع اهيف ادشو ناتسجسب أشن ىذلا « ىناتسجسلا

 سور عا م ا ب رار تال : ربكأ

4717 
 ص ةعبيصأ نأ نبأ 37 « تاسياقملا كلذكو . اهدعب امو

 )١( افصلا ناوخإ لئاسز 4/٠١

 ١١١ ةمدقمو
 ص نالكوربو 8“ ص تسرهفلاو . 147/5 ةرهازلا موجنلا (؟)

 )*( ةكحلا ناوصل ىودب نمحرلا دبع ' 58” ص ىطفقلا قطنملا ناملس ىبأ ىف رظنا . ْ

 سرهفلا رظنا) ةقرفتم عضاوم ىف ةسناؤملاو عاتمإلاو (
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 هذه تلوحتو « هراد مزلف رهاظ حضودبو ةقلخلا يمد ناكو ٠ هيي قلتو هليشف فرع آف

 عيباني نم نولهني « هلوح نم نوفقثملاو ءاملعلاو ةفسالفلا هيلإ فلتخي ريبك ىدتنم ىلإ رادلا
 مدل ريغو ماسملا مهن َ بدراشملا ىلتع اوناكو . مهسوفنو مهوقع هب لوعتك ام هركف

 ئلاصلا 27 قحسا ىبأو ('زوريفب فورعملا ىبسوحملا بيبطلا لثم « ئفسلفتملا مهنمو

 ىباو ىناجشونلا حتفلا ىلاو ىرميصلا ايركز ىبأ لثمو قارصنلا ؟”هعرز نباو بتاكلا
 لحز مالغب فورعملا يس 9 هللا ديبع مساقلا لأ لثمو ع. نيفسلفتملا ىضورعلا دمحم

 ىسدقملاو بتاكلا ىسموقلا لثمو هثحابمو وحنلا فسلفم ىنامرلا ىسيع نب ىلع لثمو « مجنملا

 ارش اك ةكدلا ناوض دياتك ةناثخنو نايل وبا هل مجرت دقو افصلا ناوخإ لئاسر بحاص

 « هتعانص ىف درفو هنأش ىف مامإ ءالؤه نم دحاو لكو» : نايح وبأ لوقي . افنآ كلذ ىلإ

 هيف راثت نينسلا تارشع لظ ريبكلا ىدتنملا اذهو . « 2! ةبت ةبترلا ىف ءالؤه نود ةفئاط ىوس

 مسجلاو حورلاو سفنلاو قالخألاو تايضايرلاو تايعيبطلاو تايحلإلاو اقيزيفاتيملا لك اشم

 فوسليف لك قليو . سدألاو ةغالبلاو ةغللا نم فارطأو ةناهكلاو 0 معو لقعلاو

 مهئاسلبو « نيربكم نيعشاخ عيمجلا هعمسيف : ناملس ىبأ ىلإ ىناهنلا ىأرلا دري م ء هولدب

 0 كدنع الا لهجلا ءادل ءافش دج ام هللاوف « ديسلا اهيأ كيلع هللا نيع» : زوريف هل لوقي

 , كانحتاف اذإ الإ ائيش نسحن ال انأ انيقي ملعن الو . كناسل ىلع الإ سفنلا توقب رفظن الو

 هعم ام ديري) ةدئافلا هذه تناك ولو « كسلحم نع اندعب اذإ الإ انسفنأب اننظ لمحي الو

 هللا عتمأ , نسحلاو ةوالطلا هذه ىلع اهب أن انك ىّتم اندنع اهنيعب ( ةحورطملا ةلأسملا ىف هنم

 هليجستل « دحجت ال دي ىديحوتلا نايح ىبألو . « * كتيادهب لوقعلاو « كتيؤرب حاورألا
 « هرصع ىف فسلفتلاو ركفلا هوجو لك لوانتي راوح نم ناملس ىبأ سلاحم ىف رودي ناك ام

 ناك امو ناملس ىبأ سلاجم ىنْعَت ىهو «تاسباقملا» سيفنلا هباتك ىف عنص ام وحن ىلع

 ىف اهجرخأ ىذلا وه.ةنأو ابق هلمعب ارارف نايخ وأ حرصيو . ةفرعملا ءاوضأ نم اهم َبَقُ

 ناملس ىبأ ىلإ سايقلاب ةصاخو روصتلا اذه ىف غلاب ال نأ ىغبنيو ٠ (0) ةبوتكملا اهتروص

 ءىش حيصفلاريبعتلاو ءىش ةنكللاو « " ينيب ةئشان ةنكلب » ًاباصم ناكهنإ لاق نإو

 رظنا) مهب فرعيل ةسناؤملاو عاتمإلا ىو باتكلا . 477 ص (دادغب عبط) تاسياقملا )١(

 . ( [أهيسرهف . الآل" ص تاسياقملا (؟)

 . 419 ص تاسياقملا (5) يىبيع نأ ركذي اضيأ انهو 789 ص تاسياقملا ()

 . ةعبارلاو ةيناثلا : نيتسياقملا رظنا (5) . ًارضاح ناك ئسيع نب ىلع نبا

 . 7/١ ةسناؤملاو عاتمإلا (1) اذه ىف نايح وبأ فقوت دقو ه7 ص تاسياقملا 2:50
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 دقو « نسحلاو ةوالطلا نم همالك ىلع امل هفصوو بيبطلا زوريف ةملكًافنآ انب ترمو «رخآ
 ىبأ مالك نم ًافرح مرخي نأ نود ةكحلا .ناوص نع ةعيدبلا تاسباقملا ضعب نايحوبأ لقن
 لثم ناملس ىلأ ةودن نم ةفسلفتملا ضعبل تاسباقم تاساقملا نيب نايا 000

 . امهريغو ىرماعلا نسحلا ىبأو ىسيع نب ىلع نب ىسيع
 نم ريزوب اصاخ ناك دقف « قباسلا ىدتتنملا لثم اماع نكي ل دادغبب ناث ىدتنمو

 ةلودلا ماصمصل رزو ىذلا نادعس نبا وه ؛ هرادب اليل هدقعي ناكو ةيبيوبلا ةلودلا ءارزو
 ركفلاب نيتينغ نيتتس اتناكو . مناع :ةلسم هلق حم ناماع وودي دكر لو" #7 ةنسءاف
 1 نبا لثم نيركفملا ةفسلفتملا نم ةوفص هتودن ىلإ فلتحي ناك ذإ « بدألاو ةفسلفلاو
 ىكلفلا ىضايرلا ءافولا ىبأو قالخألا بيذهت بحاص هيوكسمو فسلفتملا ىنارصنلا
 جاجحلا نباو نيبتاكلا ىبسموقلا ركب ىبأو ديبع نباو ىيرخا يقتلان مارهبو سدنهملا
 نبا ناكو . 29 هيوهاش نبا ىمسي ىطمرقو افصلا ناوخإ دحأ ةعافر نب ديزو رعاشلا
  ةعامملا هذحل ام هللاو» : الئاق ءارزولا نم هريغ قافر ىلع مهب رخميو هقافرب ىهابي نادعس
 وبأ ناكو . ؟9لقعلا ىوذ ةداسو لضفلا لهأ نايعأل مهنإو ءريظن الو لكش قارعلاب
 ةفسلفلاو ركفلا راع هيلع ضرعيل « ىديحوتلا نايح ىلاب هلصوف نادعس نبا نم ابيرق ءافولا
 ىف ةلئسأ ةلصتم لايل ىف هيلع قلي ذخأو « انسح الابقتسا نادعس نبا هلبقتساو « هرصع ىف

 راوحلا ققشتيو « هتاباجإ نايح ىبأ نم قلتيو ٠ بدألاو ةغللاو ركفلا عورف فلتخم
 ةيدأو .ةيسايسو ةيحورو ةيسفنو ةيقالخأو ةيعيبطو ةيهلإو ةيفسلف لئاسم ىف ثيدحلاو

 - قطنملاو وحنلا ىف سنوي نب ىتمو ىفاريسلا ةرظانمك ةليوط ةرظانم هل ىكحي دقو . ةيوغلو
 « ةفوصتملا ضعب رابخأ انايحأ هل ىوريو « ىناثلا ىسابعلا رصعلا باتك ىف انب ترم دقو
 0 باتكلا نع ىطفقلا لوقي قحيو . دادغب ىف ةايحلا بناوج ضعب هل ركذيو
 (* م جل لك ف صاغورحب لك ض اخ هنإف ملعلا نونف ىف ةكراشم هل نمل ةقيقحلا ىلع عتم
 تالا ايلع عرونالل نيثالثو عبس ىلع اهنم رصتقا دقف نب ا نام .ارواحم اهاضق ىتبلا ىلايللا لك تادلجم ثالث 2 عقي ىذلا باتكلا ىف نايح وبا ورب و

 ى ءافولا م اعرو .نادعس نبال ةزيزع ىركذ « سدنهملا ءافولا يبأل ةفلا دقو

 )١( ص ةكحلا ناوصب نيئالثلاو ةعباسلا ةسياقملا نراق ١" ةرعازلا موجنلا عجارو 176/14 .

 ص قيدصلاو ةقادصلا (9) 7 يداعب امو مرسوم "8 .

 ص ىطفقلا (5)  قيدصلاو ةقادصلا ءاسلجلا ءالؤه ى رظنا (؟) “278
 ةسناؤملاو عاتمإلاو 77 ص ( ةرهاقلا عبط) نايح ىبأل
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 اهءادها 0 اذإ ح + لابللا هله كاك بتك دق ناك هنأ ودبيو ؛ هرم ةايجع

 . جاودزألا ىلإ هتباتك ىف هليم نم فرع امو 007 ظفللا عصانب يك عمو « صوقنم ا

 ةقياحل اويعانتلغلا نو ارك كايد يملقلا ييقافل ا نوفق تريده ارو ناكر
 عما ارقل زكذتو .. زيشدرا قيووبام ة فكم لكم ةريبكلا تابثكلا قو: ئدع خب راق لكم

 نم لو ذئنيح ةيملعلا ةضهنلا ىلع لدنل ىرجملا عبارلا نرقلا ىف نييكلفلاو نييضايرلا

 + كيك اكو انابيب نوار نباب فورعملا نسحلا نب ىلع مساقلا وبأ هدنع فقن

 هرصاعي ناكو . ىطفقلا نمز ىّتح لمعلا هب لظ ىذلا هحيزب رهتشاو ءاعرب ةلودلا

 ف نييوبلا ةلودلا فرش هيما يذلا دصرملل اير ناك شوكلا جر خيال دحو

 : كلذ ى هنواعو ةعبسلا بكاوكلا دصرب ا/8 ةنس ىف ةرمأ دقو « دادغبب رصقلا ةقيدح

 نايح ىبأ قيدص ىناجزوبلا ىبحي : قر ادب ني داما أ ءاقؤلا وأ أ مهمهأ نويضايرو نويكلف

 ةمئنألا دحأ :٠ ناكلخ 5 0 هيفو "88 ةنس قوت ىذلا قديحوتللا

 ةمالعلا انخيش ناكو « اب قبسي مل ةبيرغ تاغ عا هيف هلو ا ملع ىف ريهاشملا

 ىف غلابي « نفلا اذهب مبقلا وهو هتمحرب هللا هدمغت , سنوي نبىسوم حتفلا وبأ نيدلا لاك

 ةدع هفيلاوت نم هدنع ناكو « هلوقي امب جتحيو هتاعلاطم رثكأ ىف اهيلع دمتعيو هبتك فصو

 دحا ناك و: + .ليمودلا هتع لوقيو ٠ عفان نافع ووقت ىاتوألا جارختسا ىف هلو بتك

 وهو سوميلطبو سوتنافويدو سديلقأ حراشو « ةينانويلا نم رخاوألا ماظعلا نيمجرتملا
 , تاثلثملا باسح ةيمنتب صوصخلا هجو ىلع همسا نرتقيو « ةلزنملا عيفر ليصأ ملاع كلذك

 دعا نيكلفلا ف :ىوق ريئاتادل تاكود# ةريك دج ةرخ اهحلاع ىّتلا ةيسدنحلا لئاسملاو

 لها روهظ كلذ وشب ام ريخ لعلو « ةطشان ةضهان ةيعيبطلا مولعلا تناك لئملابو

 ةقويا أ نبا هل ركذ دقو « ةرجهلل 5" نع قوتملا ىرصبلا مثيل ةيراكل ديزل

 تايضايرلا ىف اباتك نيرشعو ةسمخو ىعيبطلا ملعلاو ةفسلفلا ىف اباتك نيعبرأو ةثالث

 لييمودلأو 7١7 / ؛ نالكوربو قييبلا ةمتتو 5١ 0.1/1 ةسناؤملاو عاتمإلا )١(

 ] 7١6. :؟١١ ص . 73"ه© ص ىطفقلا ملعألا نبا ىف رظنا (9)

 نباو ١١١ ص ىطفقلا مُثيطا نبا ىف عجار (8) ه١ ص ىطفقلاو ؛04 ص تسرهفلا ىف هعجار (")

 نم هب امو 7٠١5 ص لييمؤدلأو ه050 ص ةعبيصأ ىبأ . 3١7 ص ليبمودلأاو ١١9/4 نالكوربو

 ةرئادو فيظن ىطصملا مآيَللا نبا باتك رظناو مجارم 20187 ص ىطفقلاو 5١8 ص تسرهفلا ىف هرظنا (4)
 . عجارم نم اهب امو ةيمالسإلا فراعحلا ىدفصلل' تايفولاب قاولاو ١١9/50 ناكلخ نباو
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 ىف «ريظانملا» هباتك كلذب هل دهشي « نييملاعلا ةعيبطلا ءاملع نم قحن ع و . ةسدنهلاو

 نوكيب رجور نم لك ىف اًقيمع اريثات كرت دقف تاسدعلاو ءوضلا ساكعناو تايرصبلا

 اك برغلا ءاملع نم نيريثك ىف هريثأت عستاو « ةينيتاللا ىلإ بدق هتمجرت قيرط نع ولتياوو
 هنع عاشو ةيسدنهلا هتردقو هئاكذب ىمطافلا مكاحلا ةفيلخلا عمسو . لييمودلأ كلذب انئدحي
 هنأ ريغ « مكاحلا همدقتساو « لينلا ىف هايملا مظني اعورشم عضول رصم لزن ول لوقي هنا

 بتك نم اريثك صخل هنإ : ةعبيصأ ىلأ نبا لوقيو .هعورشم قيبطت ةبوعص ىأر
 ىلع ةبقب ءاقأ رصم لزن نيحو . بطلا ىف سونيلاج بتك نم اريثكو اهحرشو سيلاططسرأ

 اهيلإ فيضيو «٠ ىطسحملاو سديلقأ اًيونس هخّسن نم تاتقي ناكو .رهزألا عماجلا باب
 راصو « ايرصم ارانيد نيسمخو ةئامب اعيمج اهعيبي ناك هنا لوقيو « اثلاث اباتك ىطفقلا

 . هل داتعملا مسرلاك كلذ

 ىسابعلا رصعلا ذنم كلذ ىلع دعاسو . نيضهان لثملاب ةيبطلا مولعلاو بطلا ناكو
 عبارلا نرملا قى «تكشنا' ىلا عملا تاناتسرابلا نمو « دادغب ىف تاناتسرابلا ءاشنا

 قفناو دادغبل ىبرغلا بناجلا ىف هاشنا « ةلودلا دضع ىلإ ةبسن ىدضعلا ناتسرامبلا ىرجهلا

 ام تالآلا نم هبو هبيترت لثم ايندلا ف سيل» : ناكلخ نبا لوقيو.« ةميظع الاومأ هيلع

 مهبتر ابيبط نيرشعو ةعب رأ هب نّيع 854 ةنس هئانب نم غرف املو «هفصو :نع حرشلا رصقي

 ريخلا وبأو اياركشك نب نسحلا وبأو ىمورلا سقلا فيظن مهم « ىضرملا ةجلاعمل هيف
 5 9 ةهنوفتم كنا ىزاوهألا توقعي هاو نيعارجلا

 امهب اناقلي ذإ نييلاتلا نينرقلا ف تدرطا عبارلا نرقلا ىف ةيفسلفلا ةيملعلا ةضبنلا هذهو

 ىلأ نباو ىطفقلا ىباتك ىف نوفلتخم ءابطأو نويعيبطو نويكلفو نويضايرو ةفسلفتم

 لوقي هيفو 48ه ةنس ىفوتملا بيطلا نب "هللا دبع جرفلا ابأ مهنم ركذن « ةعبيصأ
 نم ةمكحلا عاونأو قطنملا ىف ةميدقلا بتكلا حرشب ىنتعا . . لضاف فوسليف» ىطفقلا

 ىف ةنس نيرشع قب هنإ لاقيو « بطلا ىف سونيلاج بتك حرشبو سيلاططسرأ فيلأت

 - ناكو 488 ةنس دعب ىفوتملا ىفارصنلا" نالّطُب نبا هذيمالت مهأو . ةعيبطلا دعب ام ريسفت
 « ناوضر نبا ىرصملا فوسليفلا ل ثيح ةرهاقلا ىلإ هتلحرب رهتشاو بطلا ىف اقذاح
 الإ هنم دجوي الو « ةحصلا ميوقت باتك هتافلؤم رهشأو « ةداح تارظانم |مهنيب تبشنو

 م00 ص ةعبيصأ ىلأ نباو 754 ص ىطفقلا (") ع و.07 ىو. .ممسب ص ىطفقلا رظنا )١(

 . ةيمالسالا فراعملا ةرئادو 597 « ؟١4 ص لييمودلأو . ه1/4 ناكلخ نبا عجارو .. عمم .ء 4م

 . 77 ص ىطفقلا (7)
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 نسحلا وبأ هدعب نيببانلا ءابطألا نمو . ةضهنلا رصع ىف ةيناملأ ىرخأو ةينيتال ةمجرت
 ىف ةايحلا ديق ىلع لازيال ناكو ء رهظتسملاو ىدتقملا نيتفيلخلا بيبط هللا ةبه نب '”ديعس

 « ىدتقملل هفنص بطلا ىف ريبك باتكب رهتشا دقو 445 ةنس قوت هنأ نظيو 489 ةنس

 نب ىبحي هرصاعي ناكو . ضارعألاو للعلا فيرعتو ضارمألا ريبدت ىف ىنغملا هامس
 نم اريثك فنصو « مالسإلا قنتعا مث اينارصن ناكو 40/# ةنس ىوتملا ةلزج نب ") ىبسيع

 ىلإ مجرت دقو « ناسنإلا ريبدت ىف نادبألا موقت باتك اهمهأ ىدتقملا ةفيلخلا مسأب بتكلا

 هبناو . اضرم ”ه٠ وحنل فصو هبو « ةحول 44 ىلع لمتشيو ؛ ةيناملالا م ةينيتاللا

 بيبط ناكو ه٠ ةنس ىوتملا ىنارصنلا ذيملتلا نب هللا "9 ةبه سداسلا نرقلا ىف ءابطألا

 ةادنأ لبق لقيم كو. ةلابأ لك نع ةاع دين انإ ليبرد ةلزفيوب + قا ةفيلخلا
 نبا راز دقف « هئابطأو 0-5 تلق ةيانعلا نأ كلذ ىنعم سيلو . هدعب ةماعب قارعلا
 ءابطألا هدقفتتو ةلجد ىلع » هنا : هلوقب هفصوو ناتسرامبلا دهاشو ٠ ةنس دادغب ريبج

 « هيلإ نوجاتحي ام ذخأ هل نوبتريو هب ىضرملا لاوحأ نوعلاطيو. سيمخو نينثا موي لك

 تويبلاو ريصاقملا هيف ريبك رصق وهو « ةيذغألاو ةيودألا خبط نولوانتي ةمّوق مهيديأ نيبو

 . *"« ةيكولملا نكاسملا قفارم عيمجو

 ىف لوغملا ناعّطق هحستكي نأ ىلإ قارعلاب اهطاشن ىف ةيفسلفلاو ةيملعلا ةكرخلا ىضحتو
 ناك ابرو « دادغب ريغو دادغب ىف اهحرص اوضَوق ذإ , ىرجهلا عباسلا نرقلا فصتتم
 ىوتملا ىلصوملا* ىرهبألا نيدلا ريثأ عيظفلا رايبنالا اذه لبق لئاوألا مولعب نيلغتشملا هبنأ

 ةياده باتكو ىجوغاسيإل حرشو ما ف ةلاسرو ةئيهلا ماع ىف رصتتخم هلو 7518 ةنس

 ف جاب وأ لئاوألا مولعب لاغتشالا ثكمو تايهلالاو .تايعيبطلاو قطنملا ىف ةمكحلا

 ير نيوتن ناموا بج ركل سك كوع حو « لظ هنأ دكؤملا نمو « فعضلا

 ىذلا قارعلا " ىوامسلا نيهحأ بكم مساقلا لا لكم ءاملعلا وأ ةيفيسلفتلا ضعت حا

 اهرهشأ ءايميكلا ىف ةريثك بتك هلو « ىرجملا عباسلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف شاع

 ردب ىرجهلا عساتلا نرقلا ىف مهب :قتلن نمموو « بهذلا ةعارز ىف بستكملا ملعلا باتك

 )١( ص ريبج نبا (4) ص لييمودلأو "49 ص ةعبيصأ ىبأ نبا عجار 5180 .

 لاك ةمجرت ىف ١/٠ ناكلخ نبا هيف عجار ( © ) ] 2.704 ع 141
 0 انعااعو ةيمالسالا فراعملا ةرئادو سنوي نب نيدلا مكه ىطفقلاو ”: ص ةفيضا ىبأ نبا (؟)

 20 .8454/1 (ةينالألا ةعبطلا ىف ) نالكوربو عجارم .76 254١ ص لييمودلأو

 7١8. ص لييمودلا رظنا (5) 40 ص ىطفقلاو "64 ص ةعبيصأ ىلأ نبا (مو



 فلل

 ةسدنهلاو باسحلا ىف ةفلتخم بتك هلو 841 ةنس ىفوتملا ( ىنيدزاملا طبس دمحم نيدلا
 الو اهب ةيانع كانه دعت مل ذإ ةيناعلا ةبقحلا عم فعضلا ىف لئاوألا مولعب ةفرعملا لدعأبو

 : اه. ةباعز

 وطسرأو نوطالفأ تاباتك ىده ىلع ةسايسلا ىف مهتافنصم دنع اليلق فقن نأ دبالو

 نبا حتتفا دقو « ةسايسلاو مكحلا بادآ نم هريغو وه ةيسرافلا نع عفقملا نبا همجرت امو

 اذه لوانتو « مكحلاو ةسايسلاو ناطلسلا نع ليوط بابب رابخألا نويع هباتك ةبيتق

 فلأ هنإف 41 ةنس ىفوتملا ىلع نب نيسحلا مساقلا ىلأ ىبرغملا ريزولا لثم هدعب نوريثك عوضوملا
 ماكحألا باتك عوضوملا اذه ىف تفلأ ىتلا بتكلا ريخ نمو . ةفيرط ةلاسر ةسايسلا ىف

 45٠0 ةنس قوتملا ىدادغبلا ىرصبلا دمحم نب ىلع نسحلا ىبأ ") ىدروامل ةيناطلسلا

 لصي هباتك ىف وهو « قارعلاب ةريثك نادلب ىف ءاضقلا ىلوتو « ايعفاش اهيقف ناكو « ةرجهلل

 ةسايس ىف باتكلا حبصي كلذبو « ةيمالسإلا مظنلا ىف ةيعرشلا لتاسملاو ةناتسلا كب

 ةرازولا ديلقت نع ثدحتي مث نيملسملا ةمامإ نع ثيدحلاب هلهتسي وهو « ىمالسإلا مكحلا
 ىلع ةيالولاو ملاظملاو ءاضقلا ةيالو نع ثدحتيو « هللا ليبس ىف ةدهاحملا شويجلا ةدايقو

 عاطقالا ماكحأو جارخلاو ةيزحلاو ةمينغلاو ءىفلا ماكحأو تاقدصلاو جحلاو ةالصلا
 . لالا تيبو نيواودلاو

 مهنم اناقلي نم لوأو « ةيفارغحلا تاباتكلا ىف دصعلا اذ ةنويقارعلا“ :ظنللا كفو

 : ىرجهلا عبارلا نرقلا فصتتنم ىلاوح ىفوتملا ىخركلا "” ىرخطصإلا ىبرافلا قاحسا وبأ

 ىارغج باتك هلو «٠ ىخركلا هبقل كلذ ىلع لدي امك « دادغب ىف اليوط شاع هنأ فش

 ' اهراحنو امدمو ضرألا ميلاقأ روصو مالسإلا ةكلمم نع هيف ثدحن (« كلاملاو كلاسملا » هامس

 فق ىخلبلا ني أب لا ميلاقألا روص هباتك ىلإ لقن دقو « اهابجو اسوهست اهرابمأو

 كلاسملا مساب باتك هرصاعم (©9 ىدادغبلا لقوح نبالو . مسالا اذهب فورعملا هباتك

 نويمطافلا هلغتساو « ايليعامسإ ايعيش ناكو . ىرخطصإلا باتكل بيذه وه ًاضيأ كلاملاو
  نماءزجو ناريإ نادلبو ةيلامشلا ايقيرفإو سلدنألا راز دقو رهظيام ىلع مهل ةوعدلا ىف
 ظ . دق

 .ةرتاد فو توقاي مجعمب رخطصإ ىف هرظنا (5) . مدالإا» (ةينالألا ةعبطلا) نالكورب هق جار (1)
 .ىبرعلا قارغجلا بدألا خيراتو . ةيمالسإلا فراعمللا ١994/48 مظتتملاو ١419/7 ناكلحت نبا ىف هرظنا (7)

 ١99/١. ىكسفوكشتاركل 1١9/1١17 دادغب .خيراتو ؟+ا//©ه ةيعقاشلا تاقبطو

 فراعملا ةرئاد فو ؟ ب ص عقول ف هعجار ( 5 أهم امو ةيمالسإلا فراعملا ةرئادو هم/6٠ ءايدألا مجعمو

 «”300/ ىكسفوكشتارك فو . ةيمالسإالا . عجارم نم
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 03 ةضم قرتلا 017 قوانقيلا يروق تروق هيوعتلا 11: زرغل اورو هن رفح مهأو
 هارنو « ماخض تادلجم تس ىف وهو « ةيبرعلا ةيفارغجلا بتك سفنأ نادلبلا مجعم هباتكو

 ةيبرعلا ةيفارغجلا ةبتكملا ىف اباتك كرتيال نأ داكو ةيبرعلاو ةينانويلا هرداصم هتمدقم ىف ركذي

 دقف « هباتك ةدام اهنم نوك ىتلا ينحل كح بتكراو « هنع لقنو هيلع علطا هنأ ركذ الإ

 ءاملعلا نم اهيف شاع نم مهأب ةدلب لك ىف ملأو « اهنع لقني ءارعشلا نيواود ىلإ عجر

 ملعلا رداصم نم اردصم حبصي ذإ باتكلل ةعساو ةميق فيضي امث « ءارعشو اًباتك ءابدألاو

 اعضو كرئشملا» ناونعب ناث باتك ايفارغخلا ىف نها هلو . هرصع ىّتح امهلاجرو سدألاو

 اهمهأ ناك امبرو « تالحرلا بتك ةيفارغجلا بتكب قحلن نأ نكميو . «اعقص فلتخنا

 58 ةنس ىفوتملا ىدادغبلا "'”ضيطللا دبعل راثآلا نم رصم ىف امب رابتعالاو ةدافالا باتك

 باتكلا مجرتو . ةيعاّمحالا اهنوئش نم اريثك روصو « رصم راثآ اعيدب افصو هيف فصو دقو

 . ارارم عبطو ٠ ةيسنرفلا ىلإ مجرُت اك « ةينيتاللا ىلإ
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 دقتلاو ةغالبلاو وحنلاو ةغللا مولع

 , ةيدقنلاو ةيغالبلاو ةيوحنلاو ةيوغللا ثحابملا ىف ةطشان قارعلا ندمو دادغب لظت

 رثكي ذإ « |هتحابم نيب لصفن نأ ىلاتلابو « نييوحنلاو نيبوغللا نيب لصفن نأ بعصلا نمو

 اناقليو . ةيوغل ثحابمب ىوحنلا ضبني نأ رثكي لثملابو « ةيوحن ثحابمب ىوغللا ضبني نأ

 ىربكعلاو ايقان نبا لثملابو ء بلعث حيصف حرشب اينعم "81 ةنس قوتملا هي َوُيْسُرُد ©” نبا

 باتكب ةيانعلا رثكتو . اليذ امهدعب ىدادغبلا فيطللا دبع هل عضيو « نوريثك امهريغو

 هللا كينغ« ثعب قوما 297 فارسنلا عضيف «٠ تيكسلا نبال قطنملا حالصإ وه « ناث ىوغل

 تارذشو ٠787/5 ةرهازلا موجنلا ىف هرظنا )١(

 نانجلا ةأرمو 5//١١1 ناكلخ نباو ١١١/0 بهذلا

 ىكسفوكشتاركل ىبرعلا ىنارغجلا بدألا خيراتو ه9/ 5
 .”مم/لا

 هابنإو 578/8 دادغب خيرات ىف هتمجرت رظنا ()

 . 45/79 ناكلخ نياو ٠ /؟ ةاورلا

 ءايدألا مجنعمو "1/1 دادغب خيرات ىف هعجار (4)

 نبال ءابلألا ةهرزنو ١/١" ةاورلا هابناو 1ه/4

 ةمجرت 541 ص هتاقبط ىف ةعيبصأ ىبأ نبا هل مجرت (1)

 دقو « هتريس نع هيف ثدحم . هل باتك نع اهلقن ةيفاض

 راد عبط ةيصخشلا ةمج ةمجرتلا انباتك ىف ةريسلا هذه هتصنخخ

 . "”” ص فراعملا ظ

 !' ٠ ص ( مههاربإ لضفلا ىلأ ةعبط) ىرابنألا

 بهذلا تارذشو ه١85/1 بابللاو نض :تيسرهفلاو

 3 ا/8/؟ ناكلخخ نياو . 0 نانجلا ةآرمو 0 /م



 "ا

 رصتخم اهنم « هتابيذهتو باتكلا اذه تارصتخم ىلاوتتو « هدهاوشل احرش "58 ةنس ىوتملا

 ا)ىزيربتلا بيطخلل بيذهن اهنمو « هركذ راملا ىبرغملا ريزولا مساقلا ىبأل لخنملا ىمسي
 اي اس ليل ىلع دب
 رمح نب( لعل ةأوزلاا :ظالغأ للغ تابيبنتلا بانك ةنهملا ةيوغللا بتكلا_نمو

 .ةفوكلا نم دادغب ىلإ مدق نيح هيلع ىبنتملا لوزنب رهتشيو ا/ه ةنس ةيلقصب قوتملا ىرصبلا

 رداون ىه « ةمهم ةيوغل بتك نم ةفئاط ىف تدرو ىّتلا طالغألا ححصي هباتك ىف وهو
 « ىرونيدلا ةفينح ىبأل تابنلا باتكو « ىلابيشلا ورمع كو داونو « ىبارعألا دايز أ

 مساقلا ديبع ىنأل فنصملا بيرغلا باتكو « بلعث حيصف باتكو ؛ دربملل لماكلا باتكو
 « تباث ىبأل ناسنإلا قلخ باتكو « تيكسلا نبال قطنملا حالصإ باتكو « مالس نبا
 نم هيلع ىبنتملا هالمأ ام باتكلا اذهل هدقن عم ركذ دقو دالو نبال دودمملاو دوصقملا باتكو

 نباو ةيروتسد نبا ذنم « ةدودمملاو ةروصقملا ءامسألا ىف ةباتكلا رثكتو . طاطسفلاب دقن
 . عبارلا نرقلا ىف ىنج

 روهشم ىبتملا ناويدل ىنج نبا حرشو « هلئاوأ ذنم رصعلا ىف رثنلاو رعشلا حورش رثاكتتو
 - ةيماظنلا ةسردملا ف بدألا سردي ناكو - افنآ روك ذملا ىزيربتلا دعيو « رسما هامس دقو

 تايلضفملاب ةامسملا دئاصقلا ةعومجم ىلع ةلوطم حورش هلو « اراثآ رعشلا حارش رثكأ نم

 ىلعو هناويدو مامن ىبأ ةساح ىلعو «رشعلا دئاصقلا وأ تاقلعملا ىلعو « ىبضلا افلا ]
  ةديصفو . ىرفتشلل برعلا ةيمال ىلع ةزجوم حورش هلو . ىرعملا ءالعلا ىبأل دنزلا طقس

 احرش عصو ىزيربتلا ناك اذإو .ديرد نبا ةروصقمو هع نب بعكل (داعس تنابو

 الوطم احرش عضو ىرجهلا سداسلا نرقلا ىف ءاقبلا ابأ ىربكعلا نإف مامت ىبأ ناويدل الوطم

 ىناويدل لوطم حرش عضوب "817 ةنس ىوتملا "7 ىبرإلا ىفوتسملا نبا ىبَعو . ىبنتملل هرودب

 عضو ذنمو . تادلحم رشع ىف مامت ىبأو ىبنتملا رعش حرش ىف ماظنلا هامس ىبنتملاو مامت أ

 حرش قارعلاب سداسلا نرقلا ىف اهحورش نمو .رثاكتت اهحورش تذخأ هتاماقم ىريرحلا

 حرشو « ىطساولا مساقلا نب +" مساقلا

 ةاعولا ةيغبو 78/10 ءابدألا مجعم ىف هرظنا )١(
 م1 ص ءابلألاةهزنو #٠١ ةقرولا ىناعمسلل باسنألاو

 ه// 4 تارذشلاو ١0/7 /* نانجلا ةأرمو ١5١/9 مظتنملاو

 . 7ما//١ رصقلا ةيمدو ١9١/5 ناكلخ نباو

 . 7١8/17 ءابدألا مجعمو ةاعولا ةيغب ىف هعجار (؟)
 ةاعولا ةيغبو 4//١49 ناكلخ نبا ىف هرظنا (")

 نبالو « ىنتملا حراش ىوحنلا ىربكعلا

 . 6 . ١85/8 تارذشلاو

 هنأ ىطفقلا ركذ دقو ١/8 ةاورلا هابنإ ىف هعجار (4)
 نحلل فاؤيدل هير هل هاوي تاناقملا نهتم تم
 فصنملا باتك نم هيلإ فاضأو ىدحاولا حرش نم هراتخا

 . عيكو 5

 ىهذلا رعو
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 درو هتاماقم ىف ىريرحلا طالغأ ىف ىوغل ثحبم ه51/ ةنس ىوتملا ىدادغبلا 2) باشنخلا

 هيف رصتنا قيقد .ىوغل ثحبمب 047 ةنس قوتملا ىوغللا ىرصملا ملاعلا ىرب نبا هيلع

 ةرهاقلاب ىبحلا ةعبطمو ةبتكم رشن ىريرحلا تاماقم ةعبطب ناقحلم ناثحبملاو « ىريرحلل

 ذخأ ةغالبلا جبن مساب اهجرخأو بلاط ىلأ نب ىلع مامإلا بطخ ىضرلا في رشلا عمج ذنمو
 ديدحلا ىبأ نبا حرش ناك امبرو ًاحراش نيعبرأ وحن اوغلب ىتح ء اهحرشب نونعي نوريثك
 ىفوتملا بجنأ نب ىلع "7 ىعاسلا نبالو « عوبطم وهو حورشلا هذه ربكأ 79 ةنس ىفوتلا
 : ىريرحلا تاماقمل حورش ةثالثو « بلع حيصفل حرشو ةغالبلا جبن ىلع حرش "1/4 ةنس

 دمحأ نب ””دومحم ىنع دقو . تادلحم سمخ ىف طسوتملاو «ريغصو طسوتمو ريبك

 هسا حاورألا حيورت» هامس ىرهوجلا حاحصل رصتخم عضوب 5685 ةنس ىفوتملا ىناجيزلا

 ى هباتك رارغ ىلع وحنلا بتك ىف رعشلا دهاوشل حورشلا رثكت قاريسلا ذنمو . ( حاحصلا

 هحرش لوحي ٠١47 ةنس ىوتملا ىدادغبلا 29 رداقلا دبع دجن اننإ لب « هيوبيس دهاوش حرش
 ةنازخ » هامس قحنو « ةيخمرات ةيوغل ةعوسوم ىلإ بجاحلا نبال ةيفاكلا باتك دهاوشل

 ةغللاو دهاوشلا حورش نم هرداصم هتمدقم ىف ركذ دقو « برعلا ناسل بابل بلو بدألا

 ىرهوجلل عجصلا ١ ديرد نبال ةرهمجلا : ةغللا بتك نم هركذ مر اا

 نبال سيل باتكو زرطملل تيقاويلاو ىدابازوريفلل طيحملا سوماقلاو ىناغاصلل بابعلاو

 ىرونيدلا ةفينح ىلأل تابنلا باتكو ىرابنألا نبال رهازلاو ريثألا نبال ةياهنلاو « هيولاخ

 بدأو هحورشو هليذو بلعث حيصفو |هحورشو هبيذمتو تيكسلا نبال قطنملا حالصإو

 قلخو ىركسعلا لاله ىبأل قورفلاو فلؤم ريغل دادضألاو هحورشو ةبيتق نبال بتاكلا
 ريثآلا نبال عصرملاو ىسويلطبلا ديسلا نبال تاثاثملاو قيلاوجلل بّرعماو جاجزلل ناسنإلا

 . ىطويسلل رهزملاو

 نم ةدلب ىأب ةغللا ىف بتكي ناكام نأ ىلع لدنل « ةيوغللا بتكلا هذه انقس امناو

 3 لكو « دحاو ىبرعلا ملاعلاف « رضاوحلا نم اهريغو دادغب ىلإ لقني ناك نادلبلا.

 عبط) ىطوفلا نبال ةعماجلا ثداوحلا ىف هرظنا(#”) ةاورلا هابنإو 17//419 ءابدألا مجعم ىف هرظنا )١(

 "58/78 ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبطو 7ا/ ص «(دادغب رهازلا موجنلاو 578/٠١ مظتنملاو ةاعولا ةيغبو 1/7

 ىجانل ةيرصنتسملا ءاملع خيراتو 58 / ٠7 ةرهازلا موجنلاو . 7١7/7 ناكلخ نباو 5

 . فورعم .(بهذلا تارذشو 7٠6١ / 4 ظافحلا ةركذت هيف رظنا (7)

 ةرئادو 40١/15 ىبحملل رثألا ةصالخ ىف هرظنا (4) ءافلخلا ءاسن باتكل داوج قطصم ةمدقمو "4 / ه

 . ىدادغبلا ةملك ىف ةيمالسالا فراعملا .رداصم نم هركذامو (فراعملا راد عبط )
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 ىدادغبلا رداقلا دبع مهيلإ عجر نيذلا ءالؤهو « ىرخألا نادلبلا هلقانتت مولعلا نم لع ىف

 هنم برغلا ىصقا ىف شاع نم مهنمو « ىبرعلا ملاعلا نم قرشلا ىصقا ىف شاع نم مهنم
 رادم وه القتسم اجاتنإ دلب ىأ جاتنإ دعن نأ أطخلا نم نوكي كلذلو ء هطساوأ ىنوأ

 حورش لظتو « نف لكو ملع لك ىف ىرخألا نادلبلا جاتنإب جومب ناك دقف « هيلع مكحلا

 رهظت مل هلعلو « ةريثك حورش اهيلإ فاضت لب « طقف ةروثأملا جورشلا ال ةطشان رعشلا
 ةيمال حرش ىف برَضلا فشر كلذ نم رك ذن : ةدع احورش حرشنت نأ نوف ةمي ةديفت

 ا"' ديسلل داعس تناب حرشو ةرجهلل ١١14 هنس قوتملا ىديوسلا '' هللا دبع خيشلل برعلا
 دئاصق اوحرش نيفلتخم ءاملعل حورش كانهو ١١488. هنس قوتملا ىرخفلا هللا دبع

 ةنس ىوتملا ناطفقلا "”نسح خيشلا ىنعو .ضرافلا نبال دئاصق اوحرش وأ مهترصاع
 باهشلو « ةفلتخم لئاسر ىف حابصملاو سوماقلا ىلع تاقيلعت عضوب

 ةرلا معامل فشك مساب ىريرحلل صاوغلا ةرد ىلع حرش انام د 0 يزلالا

 تاماقمو مام ىبأ ناويد ىلع ةفلتخم حورش ةنس قوتملا يونا" ميهاربإ خيشللو

 نم ةبقح ىف قارعلاب فقوتي مل ىوغللا طاشنلا نآكو . ءالعلا ىبأل دنزلا طئقسو ىريرخلا

 اهوطيحت نا ل يا قحرصعلا اذه:نقح

 علاطم ذنم ةوقب رشتنت ةينخلا ىلا ةيماعلا زاضوا خم اهوقني ىتح « ةحصلا خرم ناوساب

 ةيدادغبلا لاثمألا ىف ًاباتك 47١ ةنس عضي ىديؤملا ايلع نسحلا ابأ ىضاقلا دجنو ءرصعلا
 - ىف وهو « صاوخلا ماهوأ ىف صاوغلا 9 م : ىريرحلا باتك كلذ نم مهأو '''ةيماعلا
 هاثو ةنس قوتملا (") ييلاوحلا قييحأ و نب بوهوم روصنم نا هل عضوو « نيفقثملا طالغأ

 (« برعملا ) هباتك عينصلا اذه نم مهأو . (ةماعلا هيف نحلت مف ةلمكتلا (« اهامس ةمتت وأ ةلكت

 )١( نرقلا ايازم رشن ىف رفذألا كسملا ىف هعجار -
 عبط ) ىسولألا ىركش دومحم رشع ثلاثلاو رشع ىناثلا

 . ةفلتخم عضاوم قو هال / ” ىوازعلاو

 . هم! ىوازعلا ( ه)

 ةمجرتلا) نالكوربل ىنرعلا بدألا خيرات رظنا (5) . 5٠١ ص (دادغب

 ةنس ةرهاقلا ىف هباتك نوينيسام رشن دقو ١1١/8 (ةيبرعلا ىوازعلل قارعلا ىف ىبرعلا بدألا خيرات ىف هعجار (1)

 . 5 ."مل6

 ق ” ج اهرضاحو فجنلا ىضامو ها//؟ ىوازعلا (9)
 ١٠١9. صا”

 ىرثألا تجهب دمحم قارعلا مالعأ باهشلا ىف رظنا (؟)

 84/1١ وخيشل رشع عساتلا نرقلا ىف ةيبرعلا بادآلاو
 هريسفت ةمدقمو 5١9 ريصبلا ىدهم دمحمل قارعلا ةضهنو

 ءايدألا مجعمو 8 /  ةاورلا هابنإ ىف هتمجرت رظنا (1)

 نباو 554/١ بابللاو ١89 ةقرولا باسنألاو ٠١8

 ةاعولا ةيغبو 77١/7 نانجلا ةارمو "47/8 ناكلخ

 .١1ا/ل/5 بهذلا تارذشو
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 ربكأ هعوضوم ىف فلؤي ملو « ةيبرعلا ىلع ةليخدلا ةيمجعألا ظافلألل سيفن مجعم وهو

 . دادغب رخافم نم هنا : ناكلخ نبا لوقي هيفو « هنم

 نب هللا ةبه !'' ىرجشلا نبالو ؛ ةيرعش تاراتخم عمجي نيح ىلإ نيح نم نونعي اوناكو

 رديح ىف عوبطم وهو « مامت ىلأ ةساح هب ىهاض ةسامملا هامس باتك 40٠ ةنس ىفوتملا ىلع

 لوقيو « ةدافإ هفيلات رثكأ وهو « دابا رديح ىف عوبطم ًاضيأ وهو ىلامألا باتك هلو « دابآ

 ةيرعشلا تاراتحلا بتك نمو . ةراتخملا هراعشأ ةعورل ةعتمملا بتكلا نم هنإ ناكلخ نبا

 ةريبك ةعومجم وهو « ''”نوميه. نب كرابملا نب دمحم برعلا راعشأ نم بلطلا ىبتنم باتك

 نيتسلا ىف وهو 089 ةنس دادغبب هفنص وأ هعمج دقو « نييمالسالاو نييلهاجلا دئاصق نم

 ىرصبلا جرفلا ىبأ نب ىلع فّنصو . ةيرصملا بتكلا رادب تادلحم ضعب هنمو ؛ هرمع نم

 . عبطلل م دقو « ةيرصبلا ةساحلا ىرجحلا عباسلا نرقلا ىف

 تثدحتسا دف « ةغللا ىف اهطاشن نمربك أ ناكرصعلا اذهل وحنلا ىف دادغب طاشن لعلو

 وهو « ةيوحنلا سرادملا انباتك ىف كلذ انروصام وحن ىلع ىدادغبلا ىوحنلا بهذملا

 ىلإ نوفيضيو « مهءارآ ىوكلاو ىرصبلا نيبهذملا نم نوبختني هباحصأ ناك بهذم

 وه ىرجمه لا عبارلا نرقلا ىف هاقلن ىدادغب ىوحن مهأو . اهيلإ نوذفني ةديدج ءارآ نوبختنيام

 اسيفن احرش هيف عنصف « امظع فرصلا ملعب هماتها ناكو "815 ةنس قوتملا 2 ىتج نبا
 باتكلا ةدام هيف حرش « ءازجأ ةثالث ىف وهو ء فصنملا هامس ىنزالل فيرصتلا باتكل

 ءامسأ نم قتشت لاعفألا نأ هتظحالمك هتاظحالم نم اريثك اهيلإ فاضأو « ايفاو احرش

 مجعملا فورحل ةعساو ةيتوص ةسارد وهو بارعالا ةعانص رس هلو . فورحلا نمو نايعألا

 باتك هيف هبتك مهأو : ىكولملا فيرصتلا باتك فرصلا ىف اضيأ هلو « اهتاوصأو اهجراخمو

 هيف ركذو « ةيلكلا هاياضق فرصلل عضو هيفو « ءازجأ ةثالث ىف عوبطم وهو « صئاصخلا

 كرتشت اهتابولقمو ةملك لك نأ ىه  ةصاخ ةركف ىلع موقي وهو ربكألا قاقتشالا هامسأام

 ديفت اهعيمج « فولو ءوقلو « قلوو « لقوو «ولق : اهتابلقتمو . لوق ةملكف « دحاو ىنعم ىف

 ءارآلا نم راقي وحنلا ىف هارن فرصلا ملع لوصأل هعضو بناجيو . ةكرحلاو ةفخلا ىنعتوأ
 ةداعسال ةقعب اخف قم رك تاكو « ةديدج ءارأ هداهبتجاب فيضيو « اعيمج ةيفوكلاو ةيرصبلا

 "7# ص ابلألا ةهزن ىبج نبا ةمجرت ىف رظنا (”)  ءايدألا جعمو 44 نص .ءايلألا ةهزت :ق هرظن (9)

 هابنإو 81/15 ءايدألا مجعمو 8١١/1١ دادغب خيراتو نباو ةاعولا ةيغبو مه /» ةاورلا هابنإو/ 878/8

 ٠١/1١ رهدلا ةميتيو 747/8 ناكلخ نباوال*ه/؟ةاورلا تاراذنشو 970ه /#8 -نانحلا ةآرمو :5/5 ناكلخ

 تاضورو ١40/8 تارذشلاو 445/7 نانجلا ةآرمو ! 2 .98/4»27 بهذلا

 . 7١8 ص ةيوحنلا سرادملا انباتكو 455 ص تانجلا . 159/28 نالكرب رظنا(؟)



51 

 انباتك ىف روصم كلذ لكو « ىوحنلا هبهذم ىف ىدادغب هزارط نم وهو « ىسرافلا ىلع ىبأ

 ىلامرلاو هب وبيس باتك حراش قاريتسلا امه ناريبك نايوحن هرصاعي ناكو . ةيوحنلا سرادملا

 ذإ « ةديدجلا ةيدادغبلا ةيوحنلا ةسردملا ىف ناظتتني ال هنأ ريغ ٠ باتكلا حرش هلثم وهو .
 قو « ةيدادغبلا ال ةيرصبلا ةسردملا ىف امهدادعف « ىرصبلا بهذملا نع ناجرحي ال اناك

 : ةيوحنلا هتاحرخحنو هتاليلعت ةركو قاريبسلا نع لصفم ثيدح ةيوحنلا سرادملا تاتك

 , ىنج نبا هحرشيو « ىسرافلا ىلع ىلأل حاضيإلا باتك حرشب ةاحنلا ىّنعِيو

 « ىنج نبال وحنلا ىف عمللا حرشب نونعيو « ىربكعلا لثم هدعب نم دحاو ريغ هحرشيو
 « ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم هحرشو « هذيملت "7 ىيناقلا تباث نب رمع هوحرش نممو

 نب تاكربلا وبأ نيمهملا دادغب ةسردم ةاحن نمو . نوريثك مهو « ىربكعلا هحارش نمو
 ىلع ىبال هرودب ذملتت ىذلا ىرجشلا نبا ذيملت وهو هالا/ل ةنس قوتملا 5 ىرابنالا

 ىلع لدي « ةيماظنلا ةسردملا ىف هذيمالتل هبتك سردي ناكو . هب لصتي كلذبو « ىسرافلا

 دقو ءرصمب عوبطملا فاصنإلا : امه نيباتك كلذ ىف فلو «وحنلا لئاسم ىف ةيفوكلاو
 قشمدب عوبطملا ةيبرعلا رارسأ ىناثلا باتكلاو « ةليوط ةمدقمب هل مدقو ةرم لوأل لياف هعبط

 ناكو . لئاسم عبس ىف فاصنإلا هباتكب نييفوكلا ءارا حجر هنأ لياف ظحالو

 هخيش ذاتسأ ىسرافلا عم فقي ناكو . اعيمج ةيفوكلاو ةيرصبلا نيتسردملا نم هءارأ بختتني

 عمل هام باتك وحنلا لويضا ف هلو . بهذملا ىدادغب وهف لئاسملا نه ريثك قف ىرجشلا 5

 لدج ىف بارعإلا باتك قباسلا باتكلا عم هل عبطو قشمدب عوبطم وهو ةلدألا
 عابتا ىف هرارغ ىلع ىرحي ناكو . ءابلألا ةهزن باتك ةاحنلا مجارت ىف هلو ٠ بارعألا
 لدتو 5١5 ةنس ىوتملا « ريرضلا 29 ىربكعلا ءاقبلا وبأ وحنلا ىف ىدادغبلا بهذملا

 حاضيإلل حرش انفلسا اى هلو ىجج نباو ىسرافلا ىلع ىلا بتك ىلع هرفوت ىلع هتافنصم
 كتابنا صيخلت ١و ( حاضيإلا انا ىلاعم نع حاصفإلا ١ اضياو ء عملل كلذكو

 ل ا را
 سرادملا انباتكو ٠١9 ص «(دادغب عبط ) ىشيبدلا نباو هم/5 ءابدألا مجعم ىيناقلا ف مجار )١(

 . 378 ص ةيوحنلا 2نايمحلا تكنو "و٠ ص ءابلألا ةهزنو 45"/» ناكلخ

 نباو ةاعولا ةيغبو ١١57/57 ةاورلا هابنإ ىف هعجار (* ) . 7١٠9/7 .تارذشلاو 7١٠١ ص
 . ص ىشييدلا نباو 5ا1//ه تارذشلاو ٠٠١ /» ناكلح ةيغبو ١19/37 ةاورلا هابنإ ىرابنألا نبا ىف رظنا(١؟)

 .ا١ال4 ص نبا خيرات نم هيلإ جاتا رصتخملاو 4١08/7 نانجلا ةيوحنلا سرادملا انباتكو 178 ص نايمهملا تكنو 140 ةآرمو ١68/0 ىكبسلاو 14/8 ناكلخ نباو ةاعولا
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 بارعالا هوجو نم نمحرلا هب نمام ءالمإ » هبتك نمو « اضيأ ىنج نبال « تاءارقلا ذاوش

 هققح دقو . بارعإلاو ءانبلا للع ىف بابللا باتك هلو . « نارقلا عيمج ىف تاءارقلاو

 ةينابملا مما ثيدحلا لكشم بارعإ ًاضيأ هلو .رشنلل هدعأو بالطلا ضعب
 دقو . نيقرشتسملا ضعب هرشنب ىعو وحنلا ىف ةيفالذلا لئاسملا هبتكن مو . ىزوملا نبال

 نييرصبلا ءارآ نم رايتخالا ىلع لوعي ناك كتبك د بعلا ىسماذلا اناتك ف اروع

 )7 تناعولا دبع نيدلا زغ ئرجملا ملل نرقلا ىف دادغب ةاحن نمو .نييدادغبلاو نييفوكلاو .

 دقو « فيرصتلا ءئدابموأ ىزعلاوأ ىناجنزلا في رصت مساب باتك هلو ىناجنزلا ميهاربإ نبا

 , هحنرات ىف نالكورب اهدّدع « هك ئارعو حورش 000 قافالا ىف هترهش تراط

 ( ةينيتاللا ىلإ هتمجرت عم امور ىف عبط دقو . ةيرصملا بتكلا راد ىف ةريبك ةفئاط اهنمو

 ىف ىونكللا هللا ةكرب دمحم ةيسرافلا ىلإ ةمجرت عمو دنهلاب ىحلدو ةرهاقلاو ةناتسالا ىف عبطو

 ىدادغبلا ' 5 , نيدلا ردي ري نيسللا جيدلا لاح اهيا عباسلا نرقلا ةاحن نمو .ونكل

 ىف دعاوملا باتك هلو « ةيرصنتسملا ةسردملا ىف وحنلا ةخيشم ىلوتي ناكو 581 ةنس قوتملا

 هلو « هتايح ى "1/8 ةنس تبتك ةيرصملا بتكلا رادب ةطوطخم ىوس هنم دجوتالو « وحنلا

 ىف فالخلا لئاسمو كلام نبال فيرصتلا حرشو ىطعم نبال لوصفلا حرش لوصحما اضيأ
 ىلع شاوح هلو !/هه ةنس قوتملا لبرإلا ©«7نيدلا ردب دادغبب نيمهملا ةاحنلا نمو . وحنلا

 . ةيفاشلا هباتك ىلع رخأو بجاحلا نبال ةيفاكلا ىلع حرشو كلام نبال ليهستلا باتك

 رثكيو . 7 بيبللا ىتغم ىلع بيبحلا فاحتإ باتك هركذ راملا ىديوسلا هللا دبع خيشللو

 ىثاوحلا نوعنصي نم رثكي اكوحنلا نوتم نم امهريغو ماشه نيارطقلو ةيفلألل نوحراشلا
 ىلع ةيشاح هلف « ىوغللا طاشنلا ىف هركذ راملا ىرديحلا ميهاربإ وه لاثم ركذب فتكنو

 نبال ةيفاشلا حرش ىلع ةيشاحو ىطويسلل كلام نبا ةيفلآ حرش ىلع ىرخاو هيوبيس باتك

 ىراللا روفغلا دبع ةيشاح ىلع ىدنه لا مكحلا دبع ةيشاح ىلع ريرقتو ىدرب راجلل بجاحلا

 . ”' ىطويسلل حارتقالا باتك ىلع حرشو « بجاحلا نبا ةيفاكل ىماجلا حرش ىلع

 5 000010 رضا ىف هرود ةيغالبلا تاساردلا ىف طاشنلل ناكو

 . 11١/١ ىوازعلاو ١"ه/١ نيفراعلا ةيده (#") ١ بدألا خيرات ىفو ىطويسلل ةاعولا ةيغب ىف هرظنا(9١

 ١١8/5. ىوازعلاو ٠١ ص رفذألا كسملا (54) . ١74/٠ نالكوربل ىبرعلا

 .417/1١؟ ىوازعلاو 45/١ نيفراعلا ةيده (8) 148 /ه َنالكوربو ىطويسلل ةاعولا هيغب ى هعجار )١(

 . 151١/1١ ىوازعلاو
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 م/.4 ةنس ىفوت دقو « انفلسأ اك « هيوبيس باتك حراش 2 ىنامرلل نآرقلا زاجعإ ىف تكتلا
 ايلع : 297تاقبط ثالث ىف اهلعج دقو ةغالبلا نع هثيدح باتكلا نم انمهيو « ةرجهلل

 ىق مهتوافت بسح ءايدألا ةغالب ىطسولاو زجعملا نآرقلا ةغالب ايلعلاو « ايندو ىطسوو '
 لصاوفلاو مؤالتلاو ةراعتسالاو هيبشتلاو زاجيإلا ىه ماسقأ ةرشع ىلع اهعزويو . ةغالبلا

 نم مسق لك ىف لوقلا لصفيو « نايبلا نسحو ةغلابملاو نيمضتلاو فيرصتلاو سناجتلاو

 نسحلا نب دمحم ىلع ىلأ ””ىمتاحللو . هتاعيرفت ًأطساب مك هفيرعتب ًائداب ماسقألا هذه

 ةعانص ىف ةرضاحملا ةيلح هاعس عيدبلا عاونأو ةغالبلا ى باتك ”8م ةنس ىوتملا ىدادغبلا

 هدقنو رعشلا ةعانص ىف ةدمعلا هباتك ىف اعساو اداّبعا قيشر نبا هيلع دمتعا دقو «رعشلا'

 ةلباقملاو قابطلاو سانجلاو ةراعتسالا نع هيف ثدحت دقو « عيدبلا ناولأل هضرع ءانثأ
  ةلثاملاو حيشوتلاو عيصرتلاو مهستلاو ريدصتلاو ىحولاو ةراشإلاو قارغإلاو هيبشتلاو مبمتتلاو

 ىلنالقابلا بتكيو . هتانسحمو عيدبلا نوئف نم كلذ ريغ ىلإ ةاواسملاو تافتلالاو ةغلابملاو

 هيف انمهمو (« نارقلا زاجعا » هباتك 5٠7 ةنس قوتملا مالكلا ملع ق هنع ثدحتنس ىذلا

 مث فادرإلاب اهولتيو « ةراعتسالا نع مالكلاب اهلهتسي وهو « عيدبلا هوجو نع هثيدح
  لاغيالاف « ولغلاف « ةغلابملاف « ةراشالاف « ةاواسملاف « ارا سانجلاف ةقباطملاف ةلثاملا

 ىلإ فطعتلاو ٌوفاكتلاف « ميمدتلاو عيصرتلاف « ريسفتلا ةحصف , ميسقتلا ة ةحصف « حيشوتلاف

 قتلنو « هتاحلطصم نم ريثك ىف نيتعانصلا بحاصو زتعملا نبا عم قفتي وهو .*” كلذ ريغ
 ىف ىناثلاو « نآَرقلا تازاحم ىف امهدحأ : ناباتك هلو 505 ةنس قوتملا ىضرلا فيرشلاب

 روسلا ىلع ةبترم ةينارقلا تايآلا تازاجم لوألا باتكلا ف ضرعي وهو « ةيوبنلا تازاجما

 ىناثلا باتكلا ىف قّلع لثملابو . ةيانكوأ زاحيوأ ةراعتسا نم اهيفام انيبم اهتايآ ىف اهيترتل اقفو
 قورفلا نأ ظحالي ناك نإو « ماع قيبطت ثحب ناباتكلاو « اثيدح نيتسو ةئامتالث وحن ىلع

 . هنمز ىتح ترّرح دق نكت مل اهنأل « ةقيقد ريغ ةيانكلاو زاجملاو ةراعتسالا نيب هدنع
 تابيبشتلا باتك لثم ةغالبلا نم بناوج ضعب ىف ةباتكلاب نييغالبلا نم ةفئاط تينغو .

 ةيراكذتلا بج ةلسلس ىف ناخ ديعملا دبع هرشن دقو “97 ةنس ىوتملا نوع ىبأ نبال
 مجعمو مد9؟/84 ناكلخ نباو 8 باسنألاو .١ مس دادغب خيرات ىلامرلا ىسيع نب ىلع قا رظنا(١)

 تارذشلاو 4/9 تايفولاب ىناولاو ١54/14 ءابدألا ١915/5 ةاورلا هابنإو ا / ١5 ءابدألا مجعمو/|
 ١ .م/# ةميتيلاو . ١094 /#م . ٠١9/8 بهذلا تارذشو ١68 ةقرولا باسنألاو

 روطت ةغالبلا انباتك باتكلا اذه ليلحت ىث رظنا(4) روطت ةغالبلا انباتك ىف باتكلا اذه ليلحت رظنا(؟١

 . ٠١9 ص خيراتو . ”٠١ ص خيراتو

 . ١١9 ص خيراتو روطت ةغالبلا (ه) ةاؤرلا هابناو 5١15/01 دادغب خيرات ىمع احلا قارظنا (7)
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 هنم مهأو . ميكحلا ركذلا نمو ثيدحلاو ميدقلا رعشلا نم ةماع تابيبشتلا ىف وهو « ندنلب

 ةيانعلاو 488 ةنس قوتملا ىدادغبلا ()ايقان نبال «نارقلا تابيبشت ىف نالا» باتك

 قضم ىف تالا تاك رتل ةكقور , "7 ةقحللا نيو لسانا هكاراتخ ى اهدمف ع نقتل
 تايآلاو ةينارقلا روسلا بسح بترم باتكلاو « ةيادلا ناوضر دمحمو روزرز ناندع قيقحت

 اذإو « هيبشت نم اهيف ام رك ذي مث « زاجيإب ةميركلا ةيآلا رسفي ةداعو اهفيعاضت ىف ةدراولا
 نينسحلا ضرعي ام ًاريثكو « هتسبتقا ىلا راعشألا ركذي ًامئادو « هركذ نآرقلا ىف ريظن هل ناك

 رس رعاش هغلبم غلبي ال هنأو زجعملا نآرقلا ةغالب ًاحضوم ٠ ةدردصقم اوبال ان

 +:نارقلا ىلع خم مهمالك ىلإ ةغالبلا بابرأ نم مهريغو ءارعشلا هلقني ام لك كلذكو»

 . « ًاعانتماو ءاباو ًاعادبإو ًاراجعا هلانم نوكردي الو نا نوغلبي ال

 ره

 قوتملا 0 0 ل سانجلا ىف ةلقتسم 0 نتعبو

 قو « ءارذألا مجعم ى ءاج اك سينجتلا ى سيلحلا نسل مسأب باتك هيف هلف

 . سينجتلا ررغ ىف سيئألا مساب هنم ةطوطخم ةيرصملا بتكلا راد

 فورعملا ىنابيشلا دمحم نب هللا رضن نيدلا ءايضل رئاسلا لثملا باتك لبقتسن نآ ثبلنال

 بحاص ندل نم الوسر اهيلإ هجوت دق ناكو +87 ةنس دادغبب قوتملا ىرزجلا ريثألا نباب
 ةمدقملا امأ « نيتلاقمو (؟7 ةمدقم ىلع هباتك ىنب دقو . هئاشنإ بتاك ناكو ء لصوملا

 ةغالبلا ماعلا اذه عوضوم نإ لوقيو « عيدبلاو ىناعملاب ةلصتملا هثحابمو نايبلا ملعل اهلعجف
 دقعيو رعشلاو ةباتكلل ىدصتي نمل اهناقتإ نم دبال ىّبلا هتاودأل ضرعيو « ةحاصفلاو

 نأ نكمي ثيحب هيف ليوأتلاو هرهاظ ىلع مالكلا لمح نع املوأ ىف ثدحتي ىناعملل نيلصف

 نيب حيجرتلاو صوصنلا تالاّتحا نع ثدحتي ىناثلا لصفلا قو . . ةريثك اماهفأ تيبلا مه

 تاللالد نع مهمالكو لوصألا ءاملعب نيلصفلا نيذه ىف هتلص 0 , يلب اقتملا نييتحملا

 . تالاتحالا نم اهلخاديامو تارابعلا

 وه ٠١١" ةنس

 ةغالبلاو ةحاصفملا نع كلذ لعب ثدحتيو

 ةاورلا هابنإ ايقان نب دمحم نب هللا دبع ىف عجار (1)
 يللا ةيضملا رهاوجلاو 948/8 ناكلخ نياو 1مم /؟

 م85 /7 نازيملا ناسلو ه##* / لادتعالا نازيمو

 نيققحملا ةمدقمو ١57/١ « قارعلا مسق ) ةديرخلاو

 .:ةباكل

 .الا“ عهه ص خيراتو روطت ةعالبلا (؟)

 ىحلا ميمشب بقلملا رينع نب نسحلا نب ىلع ىف رظنا ("9)

 ةيغبو 74/7 ةاورلا هابنإو ه٠ /9» ءابدألا مجعم

 8٠9/1١ لادتعالا نازيمو 4/8 تارذشلاو ةاعولا

 ناكلخ نباو 58# ١/ ةيفنحلا تاقبط ىف ةيضملا رهاوجلاو

 ” شاكر

 ةغالبلا انباتك رئاسلا لثملا باتك ليلحت ىف عجار (4)

 16 ىف خيراتو روطت
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 اهمسقو ةيظفللا ةعانصلل اهلعج دقو « ىلوألا ةلاقملا ىلإ جرخيو . اهناكرأو ةباتكلا تاودأو
 نسح نايب ىف بنطيو « ةبكرملا ظافلألاب اصاخ |مسقو « ةدرفملا ةظفللاب اصاخ |مسق : نيمسق
 لثملابو . « ةحاصفلا رس » هباتك ىف ىجافخلا نانس نباب حوضو ىف ارثأتم « هتافصو ظافلألا

 عيرصتلاو عجسلا ىف لوقلا الصفم ةبكرملا ظافلألا ىف نسحلا تافص نع هثيدح ىف هب رثأتي
 . فورحلا راركتو ظافلألا غيص فالتخاو ةنزاوملاو مزليالام موزلو عب عيصرتلاو سينجتلاو

 نع ثدحتي مث « تاقرسلل ضرعيو « ةيونعملا ةعانصلاب ةصاخلا ةيناثلا ةلاقملا ىلإ لقتنيو

 مث « ةيوحنلا غيصلا ضعبو هروصو تافتلالا ضرعيو « ليثقلاو هيبشتلاو زاجماو ةراعتسالا

 ةيانكلاو بانطإلاو زاحيإلا» صاصفخالا غيص ضعبو ريخأتلاو ميدقتلا نع ثدحتي
 الصف حتفو « سابتقالاو سانجلا لوانت مب « ةيدقن لئاسم ضعب ىف جلو « ضيرعتلاو

 رعشلا نيب قرفلا اهيف ركذ ةغالبلاو ةحاصفلا لضف نع ةملكب باتكلا متخو « تاقرسلل

 ] ظ .رئنلاو
 ةرهاقلاب عوبطملا «نايبلا ,اع ىف بيرقلا ىصقألا » باتكب عباسلا نرقلا رخاوأ ىف ىتتلنو

 فشك بحاص ىمسيو "947 ةنس ١ ىخونتلا دمحم نب دمحم فلؤملا لع تئرق ةخسن نم

 /48 ةنس ىفوت هفلؤم نإ لوقيو « بدألا ةعانص ىف ٍبّرقلا ىصقأ ١ مساب باتكلا نونظلا

 ةعزتلا ةبلغل قارعلا ىلإ ةاتممض دقو + هتطوم فرعي الو هتافو ةئس ىف أطخأ هلعلو ء ةرجهلل

 قلطأ هفلؤم نأ ) باتكلا ناونع نم حضاوو . هثحابم ىف ةحضاولا اهئادصأو هيلع ةيقطنملا

 قطنم ثحبب باتكلا حتفي وهو « ريثألا نبا كلذ ىف اعباتم نايبلا مسا ةغالبلا ثحابم ىلع

 ةلمحلا نع ثدحتي م « ةفلتحملا اهروصو ةيقطنملا ةيضقلا ىو قيدصتلاو روصتلا ىف

 فيطاسو نانا ملع ىلإ لقتني مث . لاعفألاو ءامسألاو فورحلا ثحابم ىف ضيفيو ةيوحنلا

 ىلإ جرحيو . اهتافصو اهحبقو تادرفملا نسحو زاخجملاو ةقيقحلاو هيف ةغالبلاو ةحاصفلا
  هيبشتلا نع ثدحتي مث « ةراعتسالا نع مالكلاب اهيف هثيدح ئدتبيو ىناعملا نع ثيدحلا

 ريخاتلاو ميدقتلاو ضيرعتلاو ةيانكلاو بانطإلاو زاحيالاو ضارتعالاو قنلاو تافتلالاو

 ىف ريثألا نباب كلذ لك ىف رثأتلا ديدش وهو « عيدبلا ناولأ ضعبو راركتلاو قاقتشالاو

 « لصوملاب دولوملا صيخلتلا باتك بحاص ىنيوزقلا نيدلا لالج اناقليو .رئاسلا لثملا هباتك

 كلذلو « ماشلا رايدو مورلا دالب ىف هتفاقث متأ هنأو « هبابش علاطم ىف هرداغ هنأ ودبيو

 .رصمو ماشلاب صاخلا ءزجلا ىلإ هنع ثيدحلا ءىجرنس
 روطت ةغالبلا انياتك ساتكلا نيكي فكر ؟مه/8 نالكورب ىعوتتلا قرظنا ( ؟) ْ
 هباتكو 1١ 1 / ( لويناتسا عبط ) ةفيلخ ىجادل نونظلا

 ْ . ةرهاقلاب ىجناخحلا ةبتكم هترشن



 انك

 ىوتملا ىليرإلا ناّوع نب 2 ىلعو . تايعيدبلاب ةفورعملا دئاصقلا مظن ىف قارعلا مهسّنو
 ضعب حيدم ىف ةديصق مظن دقف , هاجتالا اذه ىلإ قيرطلا حتف نم لوأ وه "1 7

 ىذلا نوللا تيب لك ءازإب ركذو « عيدبلا ناولأ نم اول اهف> تينا لك نسقو ةيرصاحم

 . تيب نيثالثو ةتس اهنمركذ تايفولا تاوف بحاص نأ ريغ ةديصقلا انيلإ لصت ملو « هيف ىوُطُب

 مظني هانيأرو ةرجهلل 6٠ ةنس قوتملا ىلحلا نيدلا ىنصب انيقتلا نماثلا نرقلا ىلإ انيضم اذاو

 : هلوقب امل احتتفم ىريصوبلا ةدرب ةلكاش ىلع يَ لوسرلا حيدم ىف ةديصق

 ملص ىلي برع ىلع مالا ٌرقاو 2 مّلَعلا ةريج نع ْلَسف ًاعْلَس تئج نإ
 نم انسحم لمحي اهيف تيب لكو « طيسبلا نزو نم اتيب نوعبرأو ةسمخو ةئام ىهو

 رثص لا ايف نتانحلل لهن ذا + انيك نويمسو ةناموق مضت ىهو « عيدبلا تانسحم

 فورعملا نسحمن ا ىلع لمتشي اهعلطم نأ حضاوو , ىلوألا ةسمخلا تايبألا ىف اهروص انول ظ

 اسوي ماعلا نيبو راسو مالم ب ىناتخلا نم حرت لعوب لالهتسالا ةعارب مسا
 حرش ى ةيحلإلا جئاتنلا هامس اسرق تصر ةيوبنلا حئادملا ىف ةيعيدبلا ةيفاكلا اهامسدقو

 دا هناو كسب هفلات لبق اباتك نيثالث أرق هنأ حرشلل هتمدقم ىف ركذيو . ةيعيدبلا ةيفاكلا

 تاصيخلتو حورشو ىرخا تايعيدب نيدلا ىص دعب اناقلتو . ةديدج تانسحم ارقام ىلع

 لوغملا نامزأ ىفال حورشلاو تاصيخلتلا هذه عنص ىف ءاملعلا رمتسيو « ةغالبلا بتكل

 هركذ راملا ىديوسلا هللا دبع خيشللو « نيينامعلا نمز ىف اضيا لب . بسحف تنامرتلاو

 ميهاربإ خيشللو ء احل حرشو ةيعيدب ىرمعلا بيطخلا نيمأ دمحمو ةراعتسالا ىف باتك
 باتك ىلع ةيشاحو حرش ءانثلا ىبأ ىسولألا نيدلا باهشلو عيدبلا ىف باتك ىرديحلا

 . ماصع نبال تاراعتسالا
 اذه علاطم ىف همتأ ىلع هاندجو ىدقنلا طاشنلا ىلإ ىغالبلا طاشنلا انكرت اذاو

 رشب نب نسحلا 9 ىدمالل ىرتحبلاو مامت ىبأ نيب ةنزاوملا باتك هنم اناقليام لوأو ءرصعلا

 هدقنو رعشلا مهف ىف نيفلتخم نيبهذم نع ثيدحلاب "7باتكلا لهتسا دقو #ا/١ ةنس قوتملا

 ةفسلفلاو ىناعملا باحصأ مامت نأ :ناضنا خم ويددخا نعد" انغو: 4 ةلمعو ةيكضو

 ىبرعلا رعشلا دومعب نوكسمتي نيذلا ىرتحبلا راصنأ نم نيظفاحملا بهذمو « عيدبلاو

 . 7194 تانحلا تايضورو عجارم نم هبامو 586/١  تايفولا تاوف باتك ناّمع نب ىلع ةمجرت قرظنا.(١)

 راد عبط ) دقنلا انباتك ةنزاوملا باتك ليلحت ىف عجار (") موجنلاو ١١8/1 ( ديمحلا دبع نيدلا ىبحم دمحم ةعبط )

 خيراتو روطت ةغالبلا انباتكو اهدعب امو 58 ص ( فراعملا . 785/1 ةرهازلا

 .118 نص  ةاورلا هابنإو ل٠ /8 ءابدألا مجعم ىدمآلا فئظنا (؟)
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 الدج روصيف ىدمآلا ىضميو . ةماغنأ لاجو ظفللا ةوالحو ةرابعلا نسح نيرثؤم هديلاقتو

 تاجاجتحا اضراع « هبحاص ىلع قوفتي |مهأو نيرعاشلا نف ىف نيبهذملا باحصأ نيب
 مامت ابأ نأ هب اوجتحاام فرطأ 5 « مهيلع ىرتحبلا باحصأ دودرو مامت ىلأ باحصأ

 ثدحتيو .ةعساو ةشقانم هبهذم شقونو هتعانصو رعشلا ف ديدج بهذم بحاص
 اري يخل هز ارلا فن دعي سوت [ىتاطخأو قيرعاقلا "كناقريف نه للك ةئيعذمالا
 ظ مقا

 ىدادغب لصألا ىناسارخ وهو "8 ةنس ىفوتملا نارمع نب دمحم 2١١ ىنابزرملا هرصاعي ناكو
 نييوغللا دقنل لجس وهو « ءارعشلا ىلع ءاملعلا ذخام ىف حشوملا باتك هلو « نطوملاو دلوملا

 ةيامن ىبح ىبسابعلا رصعلاو مالسإلاو ةيلهاجلا ءارعشل عبارلا نرقلا ىتح ىناثلا نرقلا نم
 لصفلا هلوصف فرطأ نمو . هيقباسلو هل ةريثك ةيدقن تارظنب كلذ اللختم « ثلاثلا نرَقلا

 ىرتعملا نبا ةلاسر هيف نود دقو « مامت ىبأب صاخلا لصفلا كلذكو « ساون ىبأب صاخلا

 راع نبا لثم , هدعب مامت ابأ اودقن نم لك دمتسا اهنمو هيواسمو مامت ىلأ رعش نساحم نايب

 ىف ىدمآلا كلذكو « مامت ىلأ ءاطخأ ىف اهبتك ىتلا هتلاسر ىف م9١ ةنس ىوتملا ىلُب رطقلا
 ةباتكو رعاشلل راصتنالل ىلوصلا تعفد ىّتلا ىه ةلاسرلا هذه نأ انيأر ىفو . ةفلاسلا هتنزاوم

 امنإ مامت ىلأ راصنأ نع ىدمآلا ثدحتي انيحو . مات ىبأ رابخأ مساب فورعملا 2

 وهو ىغالبلا طاشنلا نع انثيدح ى هل انضرع نا قبس ىبننتملل مهم دقانب قتلنو . هديري

 نم ريثك ىف افحمم ادقن هدقني ريبكلا رعاشلل ىدصت ىذلا ىدادغبلا ىمتاحلا ىلع وبأ

 نم اريثك دري نأ اهيف لواح .وطسرأ مالك ىبنتملا هيف قفاو اع ةلاسر هيف هلو « لاوحألا

 راعتسا هنأ ضرف ىلع ىبنتملا نأ فرعن اهيلع علطن نأ درجمبو . فوسليفلا لاوقأ ىلإ همكِح

 وه امنإ ه,كح روهمج نأ قحلا ىفو « ةرهاب ةديدج ةغايص اهاطعأ وطسرأ نم هلكح ضعب

 وه ناث باتكوأ ةيناث ةلاسر هيف ىمتاحللو . ةيناسنإلا ةايحلاب هتربخخ نمو هبراجت نم
 كراعم نإ لوقيو « ىبنتملا دقن ىلإ هعفد ىذلا وه ىبلهملا ريزولا نأ ركذي اهيفو ©” ةحضوملا
 ىف تدتما اهنأو كراعملا هذه باتكلا ىف روصيو « هيقل نيح ىبتملا نيبو هنيب تبشن

 نم ةفئاط مامأ ء ىنتملا اهيف لزن ىلا رادلا ف. اهوا ناك ء سلاحم ةدع

 وهو « هيف ديزت هلعلو هبحاص ةافو دعب باتكلا ىمتاحلا جرخأ دقو . ءابدألا ءاملعلا

 . 385/٠ نازيملا ناسلو ؟0/# ىبهذلا ربعو ١/4  مجعمو 5 دادغب خيرات ىنايزرملا ىف رظنا ( ١

 */١ توريب ىف تايفولاب ىفاولاو 5097/7 لادتعالا نازيمو .
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 مامت ىلأ ىناعمو هيناعم نيب نزاويو هبويعو ىبنتملا تاقرس نع ثدحتيو رعشلا دودح رك ذي

 ةيدقن ريياعب هدي ىف كسمي نكي ملف ( باتكلا ىف حضاو ىبننتملا ىلع ىججتلاو . ىرتحلاو

 مهبتك ىف هوعاذاو هدقن هنع اولمح هدعب ىبننتملا داقن نم نيريثك نإف كلذ عمو . ةفصنم

 ثحابم ناريإ ىف ىرتسو « ةيبرعلا نادلبلا عيمج ى ىبتملاب نوريثك لّعشيو ٠ مهتاساردو

 ظ . هرعش نعو هنع ةريثك
 ىف ةلاسر هلو 058 ةنس قوتملا كرابملا نب ديعس 2) ناهدلا نبا قارعلا ىف اناقليو

 ًاليوط اهيف فقو دقو « ةيدنكلا ذخآملا ىف ةيديعسلا ةلاسرلا ١ اهامس ىبنتملا تاقرس
 + انيضنا اطلاق دفنلا نم ةناقرس قاس ىنعو « ىاطلا مامت نأ .نم. هتاقرس. دنع

 ريثألا نبالو ( ةيئاطلا ىلاعملا نم ةدنكلا دخاملا 1 مساب رداصملا ضعب ف ىمست دق كلذلو

 ةامسملا ناهدلا نبا ةلاسر ىلع درلا ىف كاردتسالا » هامس ذخاملا هذه ىلع هيف دري تانك

 ىنتملا ىلع هذخام ىف ناهدلا نبا ىلع درلاب اهيف ىنع « ةيئاطلا ىناعملا نم ةيدنكلا ذخاملاب

 نم ىبنتملا ذخآم نم همعز امف ناهدلا نبا ىلع هذخام : امه نيبناج ىلع اهرثكأ عزو دقو

 . مامت ىبأ نم هتاقرس وأ ىتتتم ذخام نم ناهدلا نبا تاف ام ىلع هكاردتساو « مامت ىبأ
 ىنتملا تاقرس نم كرت هنأ ارك اذ « هثحبم ىف ناهدلا نبا بويع نايبب ةلاسرلا لهتسي وهو

 هنأ ليلو ةلئاكو ؛ هبحاص نم ًاقورسم ىنتملل ًاتيب دعب دق هنأو . ذحأ |لثم مام لجأ

 لاطأ هنأو ٠ مهل تسيل ًاتايبأ ىرتحبلاو مامع ىبأو ىننتملا ىلإ وزعي دق هنأو « قورسم ريغ
 اهنأ ىلع « ًاربش اهضرعو ًاعارذ اهزيلهد لعجف ًاراد ىنب نمك ناكف هتلاسر وأ هباتك ةمدقم

 -.ئاسلا لثملا باتك ىف هنأش - باتكلا ىف ريثألا نبالو . هلكاشت الو باتكلا بسانت ال

 اهامس ريثألا نبال رئاسلا لثملا دقن ىف ةلاسر ديدحلا ىبأ نبالو . ةديج ةريثك ةيدقن تارظن

 ءرخآ دقن ىأ ىلإ اهنم برقا ًايوُقل ًادقن نك نأ لإ ىهو (« رئاسلا لثملا ىلع رئادلا كلفلا ١

 514٠ ةنس قوتملا ىراجنسلا نيسحلا نب دومحم لكعرتألا نبال نيرصتنم نوريثك هيلع درو

 ظ . «رئادلا كلفلا ىطو رئاسلا لثملا رشن » هباتك ىف

 ةيبعشلا ةيماعلا راعشألا ىف سيفن باتك تايعيدبلا ىف هركذ راملا ىلحلا نيدلا ئصلو

 ىماعلا رعشلا نونف هيف ضرع « ىلاوملاو لاجزألا ىف ىلاغلا صخرملاو ىلاحلا لطاعلا ١ هام

 زوجيامو اهيفاوقو اهنازوأو اهخيراتو اهتأشن احضوم ناكو ناكلاو اموقلاو ايلاوملاو لجزلا نم
 ةدحاو ةيفاق تاذ ةيماع دئاصق سلدنألا ىف لاجزألا تقبس هنأ ظحالبو . زوحيال امو اهيف
 .؟14/١ تارذشلاو 885/٠5 ناكلخ 1١9/1١١ ءابدألا مجعم ناهدلا نبا ىف رظنا(١)



 م

 ىاوقلاو نازوألا اهيف اوعون مث « ةيلجزلا دئاصقلاب ىمست تناك« حيصفلا رعشلا » دئاصقك

 ىرصملا كلما ءانس نبا ماقم ةيماعلا راعشألا نازوأ طبض ىف موقي وهو . حشوملا ةلك اش ىلع
 ضع لكلا :قيدلا قبض .ضرعتو: - , زارطلا نادت فوزعملا هباكي تاحشوملا ةظنف

 لعجو هتاحشوم ىف نييسلدنألا دلق امل هنأ ىلإ ابهاذ ىوغل دقنب كلملا ءانس نيا راعشأ

 قدح ةلقمالا_نضخي كلاذل برضيو « ىماعلا ظفللا مادختسا همظن ىف رثك ةيماع اهتاجرخ

 ىذلا مجعلا ةيمالل هحرش ىف ىدفصلا اهّدرو ةلثمألا هذه ححص دقو . هرعش نم - هيأر

 ىف مهم باتك نع عمسن دوعنالو . « مجعلا ةيمال حرش ىف مجسنا ىذلا ثيغلا » هامس

 نيب ةيغالبلا تاساردلا ىلإ نوثحابلا فرصنا دّقف « ىلاخلا لطاعلا باتك دعب قارعلاب دقنلا

 . ةريثك تاصيخلتو حورش

 مالكلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو تاءارقلا مولع

 ممكحلا ركذلا تاءارقل هتياور ىف قارعلا طاشن ىناثلا ىبسابعلا رصعلا باتك ىف انب ّرم
 هللا دبعو ةنيدملا ىف عفان : ةمنألا تاءارق ىه « اعبس اهنم صلختسا دهاجم نبا نأ فيكو
 ةرصبلا ف ه ء*العلا نب ورمع فاو ةفوكلا ف نانيكلاو ةزمحو مصاعو ةكم قاربت نا

 ةياقكر قيود مويلا ىلإ ىمالسإلا ملاعلا ىف تعاشو « قشمد ىف رماع نب هللا دبعو

 ىع تاءارقلا اوم ىف اناث اياتك ىلاو 17 هنوسرا دقي ةريصع د ثم: ءاملعلا ىقم ىذلا ةعسلا

 نوريثكاب هذو . ةرهاقلاب روشنمو ققحم وهو « بستحملا هقيلعت ايمسم ىبج نبا هيلع قيلعتلاب

 رع 3 ةءارق هباتكب ايو ف تاءارقلا نع لقتال هنأ ىلإ دهاحم نبا دعب

 0 تاءارقلا هذه مضبو . 319 ةنس 5 ىدادغبلا ماشه نب فلخو ١٠ه ةنس قوتملا

 عبرأ نوريثك اهيلإ مضيو . بتكلا اهيف فلؤتو ارشع تاءارقلا نع دهاجم نبا تاءازق

 0 ا يي ا م نبا ةءارق ىه تاءارق

 عبرأ تاءارقلا حبصن كلذبو : ىرصبملا نسحلا ةءارقو ءاللعلا نب ورمع ىلا ذيملت ىرصبلا

 ىف نوفلؤي ةراتو عبسلا ىف ءاملعلا فلؤي ةرات « اهيف فيلأتلا ىف قارعلا طشنتو . ةرشع

 دمحم نب ىلعل رشعلا تاءارقلا ىف عماجلا باتك كلذ نفف . ةرشع عبرألا ىف وأ رشعلا
 قوت دقو ةءارق ةرشع ىدحا ىف ىدادغبلا نسحلل ةضورلا باتكو ٠4ه ةنس قوتملا طايخلا

 . ل بدع

 . باتكلا اذه فاعملا راد ىف ترشنو تقمح )١(
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 باتكو 447 ةنس ىفوتملا ىدادغبلا رصن ىبأل رشعلا تاءارقلا ىف ديفملا باتكو 478 ةنس
 دمحأل رينتسملا باتكو 4486 ةئس قوتملا ىدادغبلا اطيش نبال رشعلا تاءارقلا ىف راكذتلا
 بذهملا باتكو رشعلا تاءارقلا ىف اضيأ وهو 445 ةنس ىوتملا ىدادغبلا راوس نب ىلع نبا

 داشرالا باتكو 449 ةنس ىوتملا ىدادغبلا طايخلا نب دمحأ نب دمحم رشعلا تاءارقلا ىف

 نبال رشعلا تاءارقلا ىف حاتفملاو حضوملا باتكو 87١ ةنس قوتملا ىطساولل رشعلا 2

 ىدادغبلا طايخلا طبسل ناقلا تاءارقلا ىف جيبملا باتكو 088 ةنس ىفوتملا ىدادغبلا نوريخ

 تاءارقلا ىف حابصملا باتكو « تسلا تاءارقلا ىف ةيافكلا باتك هلو 04١ ةنس قوتملا

 دمحم ىلأل رشعلا تاءارقلا ىف زنكلا باتكو ه١5 ةنس ىفوتملا ىدادغبلا مركلا ىبأل رشعلا
 ىلع رشعلا تاءارقلا ىف ةديصق ىهو ةيافكلا باتك هلو 4٠/ ةنس قوتملا ىطساولا هللا دبع

 ىناويدلا ىلع نسحلا ىبأ هرصاعملكلذكو « اهيورو ةيبطاشلا مساب ةروهشملا ةديصقلا نزو
 ىرزحلا نبا اهب فّرع بتكلا هذه لكو . ةيبطاشلل ةلئامم ةديصق 47 ةنس ىفوتملا ىطساولا

 تاقبط ىف ةياهنلا ةياغ هباتك ىف اب انهما مجرتو (رشعلا تيا هرقل ُْق 00 شننلا ١ هباتك ىف

 ظ ] . ءارقلا

 ىلازتعالاو ىهقفلا ريسفتلا ىف طشنت قارعلا اندجو نيرسفملاو ريسفتلا ىلإ انلقتنا اذإو

 نم ناريإو ناسارخ ةفوصتمل هتكرت امنأكو ٠ ىفوصلا ريسفتلاب تينع القو . ىعيشلاو ىبسلاو
 قون رعت ترا هلل اقما قزم نمل دناالا) ةفومضتمو. فزيتشكللا و: ىفلسسلا محلا :كيع يدا لاقعا

 ىلع نب دمحأ ©” صاصحلا نبا دنع ىرن ام وحن ىلع « ىهقفلا ريسفتلاب ةركبم تينع
 تناك هلو ةرهاقلاب ءازجأ ةثالث ىف عوبطم وهو ؛ نارقلا ماكحأ هباتك ىف م٠ ةنس قوتملا

 (هنكلو « ىناريإ صاصخلا نبا لثم هلصأو 484 ةنس ىوتملا ىسارلا ") اًيكلل نآرقلا ماكحأ

 حبصأ مث ؛ ملعلا اهب قلتو 078 ةنس اهزن دقف صاصحلا نبا امأ اهيف ارقتساو « دادغب الزن

 دقف ىسارحلا ايكلا امأو ءاهيف فوت ثيح روباسين ىلإ ةرخأب اهكرتو قنحلا هقفلل اسردم
 سيردتلا ىلوتو قارعلا ىلإ جرخ مث . قبيب ةامسملا اهارق ىدحإ ىف ملعو روباسين ىف سرد
 تفلأو . روهشملا ىّرَعلا رعاشلا اهب هتمدخ ىف ناكو « ىفوت ىتح دادغبب ةيماظنلا ةسردملا ىف

 ةضعلا أ انركذت كقوب ىتكاقبانسلا خيو تكلا ةرهتخ هال: نبل فرخ نيك نا رقلا كحل
 ١١١ ىولهدلا زيزعلا دبعل نيئدحملا ناتسبو ١١ مقر ىب رشنلا اهباحصأو ةفلاسلا بتكلا ىف رظنا )١(

 "ا صص ةيبهبلا دئاوفلاو ١88/84 «ةرهازلا موجنلا»و (ةرهاقلا عبط ) ىرزجلا نبال رشعلا تاءارقلا

 نييبتو ١1/94 مظتنملا ىسارهلا ايكلا ىف رظنا (*) هه - 0

 4/4 ىبهذلا ربعو 51/17 ىكبسلاو 588 ىرتفملا بذك ةيضملا رهاوجلا .صاصحلا نبا ةمجرت ىف عجار (؟)
 ؟8/» ناكلخت نباو 8/4 تارذشلاو اغب ولطق نبال ةيفنحلا تاقبط ىف مجارتلا جاتو 0١



 "ال

 ريسفت ىف ةلزتعملا طاشن رمتسيو « ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف ةلزتعملا تاريسفت ىناثلا ىسابعلا

 املا قمع عب لعل نيسفخ بف اناقلتوب ب ةلئاوأ ىف ةضانعو نيضعلا اذه ميكحلا ركذلا

 + نيرتشي اهتم ىنتحي ناقتي ىرشتت لوقب ناكو ع4 :ةنم قوتا هنأ 'انييرعو + :لزتفملا

 ىسيع نب ىلع انل كرت لهو : لاقف ؟ اريسفت فنصت اله هرصاعم دابع نب بحاصلل ليقو .
 الإ دئاوفلا ريثك وهو ريبكلا ريسفتلا باتك هلو : ةرهازلا موجنلا بحاص :لوقيو « 2"ائيش

 (هيلع دازو هليبس ىرشخمزلا كلسو « لازتعالاب هيف حرص هنأ
 ةلزتعملا خيشو دادغب ليزن ىنيوزقلا دمحم نب "”مالسلا دبعل ريبكلا ريسفتلا باتك ىلازتعالا

 ى وهو هدقتعم هيف ثبو ةلزتعملا مالكب هريسفت جزم هنإ ىلاعمسلا لوقيو 588 ةنس قوتملا

 نإ ةرهازلا موجنلا بحاص لوقيو « ةحتافلا ةروس ىف تادلح عبس اهنم « دلحم ةئامئالث
 ريسفتب دعب امف اوفتكا ةلزتعملا نا ةادقيرب ةفدس. نا :كهنغم ف افقو ناك ناتكلا

 . نآرقلا ريسفت ىف فيلأتلل هدعب اوطشني مل ذإ ٠ فاشكلاب ىمسملا ىرشغمزلا

 ىسابعلا رصعلا ىف هل انضرع ىذلا ىربطلا ريسفت دعب ارهدزم ىنسلا ريسفتلا لظيو
 نسحلا نب دمحم ىدادغبلا لشاقنلا ريسفت رصعلا ىف ةمهملا ةينسلا تاريسفتلا نمو « ىفاثلا
 ءافش هريسفت ىمس دقو «ريسفتلاو تاءارقلا ىف قارعلا لهأ مامإ ناك ه٠ ةنس قوتملا

 . هثيداحأ اوفعض مهنكلو خيب ءاشملا ءاقل ىف رهنلا ءارو ام ىلإ رصم نم فوطو « رودصلا

 هرصع ىف ةيعفاشلا مامإ ىدرواملا نسحلا ىبألو . هلبنو هتلالج ىلع ةقثب سيل هنإ اولاقو
 رادب اطوطخم لازي ال ىبس ريسفت اناقليو . ريسافتلا لجأ نمر يسفت 48٠ ةنس انب رم امك ىفوتملا

 دادغبب ةيماظنلا سردم ىلازغلا مامالا ىخأ ىلازغلا دمحم نب © دمحأل وهو ةيرصملا بتكلا
 ريسملا داز» هامس ىذلا هريسفتب ه91/ ةنس قوتملا ىزوحلا نبا رهّتشاو 87٠١. ةنس قوتملا

 551١ ةنس قوتملا قازرلا دبع 6 ةينسلا ريسافتلا باحصأ هو «ريسفتلا ملع ف

 نب ىلع نيدلا ءالع ميهعمو . ( هديناسأب هيف ىوري انسخ ارشفت فئص » : ىطويسلا لوقي هيفو

 ءىلم وهو 1/84 ١ ةنس قوتملا 9 نزاخلا ريسفتب فورعملا ريسفتلا بحاص ىدادغبلا دمحم

 ىكبسلاو 798/4 ناكلخ ] ١١5 ص ىضترملا نبال لمألاو ةينملا 200 ]

 هاحنالا اذه نمو 09

 نباو 071/8 لادتعالا :

 .١عةهر/»م ١58/14 ةرهازلا موجنلا (؟)

 لادتعالا نازيمو 57٠/4 مظتتنملا ىف هرظنا (0) ةرهازلا موجنلاو ١9 نيرسفملا تاقبط رظنا(9)

 تارذشلاو 50/7 ىكبسلاو ١//41 ناكلخ نياو 11١/54 ١8١/١ نازيملا ناسلو 8/14 ظافحلا ةركذتو 6

 . 788/8 تارذشلاو ١7١/8 ىكبسلاو

 ءابدألا مجعمو 7١١/17 دادغب خيرات ىف هعجار ( 4)
 (دابآ رديح عبط ) ىبهذلل ظافحلا ةركذتو

 نازيمو ١١9/7 ىرزحلا نبال ءارقلا تاقبطو 6/»*

 . 54/١ نازيملا ناسلو 774/# نانجلا ةآرمو 0/4

 ه5 مقر ىطويسلل نيرسفملا تاقبط ىف هعجار (5)

 ةنماكلارردلاو ىدوادلل نيرسفملا تاقبط ىف هرظنا (0)

 ١ع
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 وهو « ىضاملا نرقلا ىف هفيلأت ذنم عاشو عاذريسفت ةينسلاريسافتلا ريم نمو تايليئارسإلاب .

 ىبولألا دومحم نيدلا باهشل « ىناثملا عبسلاو ميظعلا نآرقلا ريسفت ىف ىناعملا حور» باتك

 :تانشا 0 هريسفت ق ىبعي وهو 5 ماه /ه 00 قوتملاو هركذ رم ىذلا

 ةغللاب ىتعيو 2« ىوبنلا ثيدحل اب اهريسفتو « ضعبب اهضعب نارقلا أ روستو لوزنلا

 لع ةصاخو « ميدقلا فق ريسفتلا رداصم نم ريثك ىلع دمتعا دقو « ةغالبلاو وحنلا لئاسمو

 ةيضايرو ةيفسلف ثحابم ىف رخفلا لثم ضوخي وهو « ىزارلا رخفلاو ىواضيبلاو فاشكلا

 ىف ةصاخو .« هريسفت ىف ىعيشلا ىسربطلا ىلع درلاب ةعساو ةيانع ىنَع دقو : ةريثك ةيعيبطو

 ةصاخو « ةيعفاشلا ججح ىلع ةريثك لئاسم ىف درلاب ىنعي ؛ هارنو . ةيداقتعالا ةيمامإلا لئاسم

 : ايفتح ناك هنأ عمو . هريسفت فق ىزارلا رخفلا ريبكلا ىعفاشلا رسفملا اهريثي ىلا كلت

 رخفلا عم قتلي كلذب وهو ايرعشأ هدسقتاى ةارت عافيتي اعوا ةلكف ا وناك الاغ ةيفنحلاو

 هرثأت حضتيو « هريسفت ىف ًارارم ىبرع نبا ركذيو . ىرعشألا بهذملل هترصن ى ىزارلا

 ىف لغلغتي اهم دارملا حضوي نأ دعب تايآلا نم ريثك ىف هارن نيح ةماع ةيفوصلا ريسافتبو هب
 هللا فارس هقددأ ارارفيرك انيالنا بيوقلا قوت الآل نمنأ اهروقاظ ايلغ هان ةلكارو انم

 ليد ارح ناك انك طقاتب ناحل ةارث كلذ عمو حب رص رفك ةديعبلا تاليوأتلا ىلع

 . مات كانا .[قاوقا نيمو: ياه ولت

 ىلإ ةعيشلا اهبسن ىّبَلا ريسافتلا ضعب ىعيشلا ريسفتلل ىناثلا ىسابعلا رصعلا ىف انركذ دقو

 فق رشع ىداحلا مامإلا وهو دع رمل ىركسعلا نسحلا مامإالا ريسفت لثم ؛ هيبتا

 الو هييلاسأ ةكاكرل اقح هعنص نم نوكي نأ دعبتسن هيلع انعالطا درجمب و « ةيمامإلا بيترت

 لئاوأل ىفوتملا مههاربإ نب ىلع '' ىمقلا ريسفت هدعب ىقأيو . ةديعب ةينطاب تاليوأت نم هيف

 صنلا رهاظ نع دعببي اهم ريثكو ةيمامالا ةملا قغ لوقت ةئامحت قوشو , ىرجه لا عبارلا نرقلا

 نرقلا رخاوأ ىلإ لصن امو . ةحيحص ريغ مهيلإ اهتبسن نا ىلع لدي امث « هدارمو ىنارقلا

 ليوأتلا قئاقح» هامس ىذلا هريسفتبو 405 ةنس ىفوتملا ىضرلا فيرشلاب قتلن ىّتح عبارلا
 هيف هل دحي هيلع علطي نمو . سماخلا ءزجلا توريب ىف هنم رشن دقو « ليزنتلا هباشتم ف

 كرت (هيناثو « مكحلا ركذلا تايال ىعيشلا ىنطابلا ريسفتلا نع دعبلا املوأ : نيريبك نيلمع
 « ةلزتعملا ريسافتب هريسفت لصو ماكتحا وهو « لقعلا ىلإ ماكتحالاو ةمئنألا نع تاياورلا

 )١( ىدوادلل نيرسفملا تاقبط ىف هرظنا ١/ 2051586فجنلاب عوبطم .
 كرزباغأل ةعيشلا فيناصت ىلإ ةعيرذلاو 86/٠١ هريسفتو
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 ضعي: ءامسأ ريسفتلا قف ادوزتتو + ةفورعمو ةعذف ةيمامالا ١ ةهيقلاوةلرقعملا كين ةلئغلاو

 سفن هجناو . رابح لا دبع ىضاقلاو ىنامرلا ىسيع نب ىلعو ىنابجلا ىلع ىبأ لثم مهمالعأ

 دق ىتلا تايآلا ءازإ فقي هيف هارن ذإ (ىلامألا » هباتك ىف ")7 ىضترملا فيرشلا هوخأ ةهجولا

 هسفن تقولا ىفو « ةلزتعملا ةقيرط ىلع اهوؤيِل ربجلا وأ ةيلعلا تاذلا ىلع هيبشتلا اهرهاظ ديفي
 « ةيمامإلا ةئيب ىف لقعلاو ىأرلاب ريسفتلل ناّدعُب كلذبو . ةمنألا نع ًالوقن اهيف ىوريال
 فيررشلا» :ديملت قينملا» ني دم رفع ورأ 1! ىسوطلا ةاخالا. نع... ايهلمغت عاضتناو

 ( نارقلا ريسفت ىف نابيتلا » هامس ميكحلا ركذلل ريسفتب رهتشاو 450 ةنس ىفوت دقو ٠ ىضترملا

 ني .ييزاتلاب هويت ىف نع دقو د ارجل ؟ةزيكعا فجنلاب عوبطم وهو

 نأ كالا ع ةرايشلا ١ نض رمنتت ل يقوو ف1 ىاةنينلا عا هايف ةديقلا هام

 هلقن ام مهبناجي عضوو . ىبهذم بصعت نود نيعباتلا نع كلذكو ءرمعو قيدصلا ركب

 ..لقن اكو 6 :هريستت قاغل ايفان ملا سريطلا ريسفت الكا .:ةسانالا هديت قه ألا فض

 نع لقن ديفملا ناعنلا نبا ىلامأو ىمقلا هيوباب نبال ىلامألا لثم ةيعيشلا ثيدحلا بتك نع

 ىلعو . ةتسلا حاحصلا بتكو لبنح نبا دنسم لثم ةنسلا لهأل ةروهشملا ثيدحلا بتك

 ىن ىف ةلزتعملاب رثأتلل حسفو ىلقعلا ريسفتلاب ىنَع ىضرلاو ىضترملا نيفيرشلا تاسارد ءوض
 هتديقع نم هريسفت ىف صلخت هنأ هلك كلذ ىنعم سيلو . ةيلعلا تاذلا نع هيبشتلا

 ةجحو موصعم هنأو مامإلا ىف مهتديقع ةصاخو ةريثك نطاوم ىف اهرصن دقل لب « ةيمامالا
 دقو « ةيمامإلا ةديقعلا لوصأ نم كلذ ريغ ىلإ ثراوتم ىنطاب لع بحاصو هضرأ ىف هللا

 + اهتفاوب رئات ةريسقل ف ييرطفلا هني

 اذه لاوط هظافحبو هب ةيانعلا ةديدش تلظو ع ثيدحلل ةغدق ًاراد دادغب تناكو

 باتك هلو "64 ةنس قوتملا هللا دبع نب 9 دمحم زازّبلا همالعأ نم هاقلن نم لوأو ء رصعلا

 ا*" ىرجآلا هرصاعي. ناكو « هتاور ةلقب اهدنس زاتمي ةعومجم ىهو ثيدحلا ىف ىللاوعلا

 هر ادن . داحس .قيفيرأ معي جاك دوام "هس قوقل نسل تدوخ زكرولا

 :دادغب خيرات ىضترملا فيرشلا قى عجار )١(

 مسام /م ناكلخ نياو.ه١/8 ةميتيلا ةمتتو ه7

 هب امو 754/7 ةاورلا هابنإو ١55/18 ءايدألا مجعمو

 مجازه: نم

 ةرهازلا موجنلاو 0 مظتنملا ىسوطلا ىف رظنا (؟)

 هم١٠ تانجلا تاضورو ١١ه/ه نازيملا ناسلو

 ظافحلا تاقبطو 90/8 ظافحلا ةركذت ىف هرظنا (*)

 .؟١ا//# نالكوربو عفو ئطويغلا

 597/4 ناكلخ نباو #/١49 ىكبلاو ٠6/؟

 . مال#/» قاولاو ههرأال مظتنملاو مهر/# تارذشلاو
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 ىمست دادغبب ةلحم ىلإ بوسنم وهو 786. ةنس قوتملا رمع نب ىلع 2) ىنّطقرادلا اهفلخيو
 قى تقفي ةناب: قظفرادلا ررتشاو. < . نشد .ى امد رعت تقودو نتسلا هباتك هلو. نطق زاذ
 ظ « لسمو ىراخبلا : ناخيشلا اهاور ثيداحأ ضعب ىف فعضلا هوجو تاكاردتسالا هباتك
 . ثيدحلا بيرغ ىف رخاو « للعلا ىف باتكو» ةاورلا نم نيكورتملاو ءافعضلا ىف باتك هلو
 لاجر ىف باتك هلو 948 ةنس قوتملا دمحم نب ديخلا (7 ىذابالكلا هرصاعي ناكو
 هلو 41/8 ةنس قىوتملا دادغب ثدحم نسحلا نب هللا ةبه 7 ىلاكلاللا هدعب ءاجو «ىراخبلا

 دمحم نب دمحأ 22 ىناقرَبلا هرصاعي ناكو : ننسلا ىف باتكو نيحيحصلا لاجر ىف باتك
 لمتشا ام هنمض دنسم اهنم « ثيدحلا ىف ةفلتخم تافنصم هلو 478 ةنس ىوتملا دادغب خيش
 تباث نب ىلع نب دمحأ ىدادغبلا ” بيطخلا اناقلي م . ملسمو ىراخبلا حيحص هيلع
 ىف ةريثك تافنصم هلو ؛ عفادي ال ىذلا قرشملا ظفاح هتقو ىف ناكو 557 ةنس قوتملا

 ثيدحلا نيودت نع ثدحتي هيفو « ملعلا دبيقت باتك هلام فرطأ نمو « هلاجرو ثيدحلا

 لايكإلا بحاص وهو 41/0 ةنس ىفوتملا "”الوكام نبا هرصاعي ناكو . هونود نم لئاوأو
 ىف ةدافالا ةياغ ىفوه : ناكلخ نبا لوقي « ثيدحلا ةاور ءامسأ ىف ةيبتشملا ظافلألا هيف عبتت
 هلثم عضوي مل هنإف نأشلا اذه بابرأو نيثدحملا داّعا هيلعو دييقتلاو طبضلاو سابتلالا عفر

 نمحرلا دبع ىزوجلا نبا سداسلا نرقلا ئّدحم نمو.ناسحإلا ةياغ هيف نسحأ دقلو
 هباتك ”[هرهأ ' نم ةيذكلا قف: :تناقيصما .ةديعن هلو. ه1 ةئيب قولا لع خا
 نيدلا دحن هرضاعي ناكو . ةعوضوملا ثيداحألا هيف ركذ ءازجأ ةعبرأ ىف «تاعوضوم لا
 عماج هلو 705 ةنس قوتملا ىلصوملا ىرزجلا نيالا 437 يان مف ورعملا ليينع . قياللوابملا

 ىف ةياهنلا باتك ًاضيأ هلو « ةتسلا حاحصلا نيب هيف عمج لوسرلا ثيداحأ ىف لوصألا

 )١( مظتنملاو "4/17 دادغب خيرات ىف هرظنا ١87/197
 ءارقلا تاقبطو 717 باسنألا وأ ١ ىكبسلاو هو4/

  47/9موب ناكل نباو 187/87 ظافحلا ةركذتو

 بابللاو 78/» ىبهذلا ربعو ١/2404 . ]
 )؟١( دادغي خيراتو “اب +/#م ظافحلا ةركذت ف هرظنا

 ؟؟م/م نالكوربو ؛":/4 .

 07١/14 دادغب خيراتو ؟550//# ظافحلا ةركذت (9)

 سال“ / 4 دادغب خيراتو مهو /#7م ظافحلا ةركذت ( ؟ )

 . 78/4 مظتنملاو 47/4 ىكبسلاو
 نبأ بيذبتو 7١١/7 ظافحلا ةركذت ىف هرظنا (8)
 56/8 مظتنملاو 1/4 ءابدألا مجعمو 898/١ ركاسع

 نباو 79/4 ىكبسلاو 1١” 1/8 تارذشلاو 767/# ربعلاو

 دادغب خرؤم ىدادغبلا بيطخلا باتكو 99/١ ناكلخ

 ظ . شعلا فسويل امدحمو

 ه/9 مظتنملو ١/4 ظافحلا ةركذت ىف هعجار )١(

 ربعو 6١ ه/ ناكلخ نباو ٠١١/1 ءابدألا مجعمو

 تايفولا تاوفو 7١8/7 تارذشلاو ١7/7 ىهذلا

8 . [ 
 ناكلخ نباو ١86/4 ظافحلا ةركذت ى هرظنا (ا/)

 ؟ه1//م ةاورلا هابنإو ١/11 ءابدألا يجعمو 4

 ١94/8 ربعلاو "5/8 ىكبسلاو ١١/4 نانجلا ةآرمو

 . ه88 تانجلا تاضورو
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 هلو 579 ةنس ىفوتملا ىلبنحلا ىنغلا دبع نب دمحم 2١١ ةطقن نبا هدعب ءاجو . ثيدحلا بيرغ
 . ديناسملاو نئسلا ةاور ةفرعمل دييقتلا باتك هلو «٠ نيدلحم ىف الوكام نبال لاك الا ىلع ليذ

 ءاجو . خيراتلا. 1 نع انئيدح ىف اهل نيرعتسو ل ادكلا نباو ىيبدلا نبا هرصاعي ناكو

 |هعم هركذنسو 77 ةنس قوتملا ىطوفلا نبا ظافحلا رابك نم امهدعب

 هفلخو 59 ةنس قوتملا ةيرصنتسملاب ثيدحلا سردم ناردب نب 29 نيسحلا نيدلا ىص

 حرش ىف ىراردلا بكاوكلا هلو 785 ةنس قوتملا فسوي نب دمحم نيدلا سمش ىنامركلا

 قوتملا ىدادغبلا ىبحي 29 نيدلا قت هنبا هالتو . ةرهاقلاب عوبطم وهو « ىراخبلا حيحص

 ك١ ظ . ملسمو ىراخبلا ىحيحص ىلع حرش هلو #87 ةنس

 ظ باتك مهدنع اهمهأ نمو « ةيمامإلا ةعيشلا دنع ثيدحلا بتكل ضرعن ل نآلا ىّتحو

 (© ديفملل ىلامألا باتك ةيمهأ هنع لقي الو 8١" ةنس قوتملا ىمقلا هيوباب نبال ىلامألا

 « هركذ رم ىذلا رسفملا ىموطلا ذاتسأ وهو 5١ ةئس قوتملا ناعنلا نب دمحم نب دمحم

 ةيورم ثيداحأ ىلع رصتقت ًاسلح نيعبرأو نينثا ىلع لمتشت ىهو « فجنلاب ةعوبطم هيلامأو

 اهمهأو فجنلاب ةعوبطم ثيدحلا ىف ةفلتخم بتك ىبوطللو . هتيب لآو ِهَلكَم لوسرلا نع

 ةديقعلا ىف ةيساسألا ةعبرألا بتكلا نم وهو «رابخألا نم فلتخا ايف راصبتسالا

 لاوط كلذ لظو « ثيداحألاب ةنوحشم ةديقعلا ىف ةيمامالا ةعيشلا بتكًائادو . ةيمامإلا

 ناكو 7 ةنس قوتملا فسوي نب نيسحلا ىلحلا ©” رهطملا دنع دجن ام وحن ىلع رصعلا اذه

 مولعلا ىف لغتشاو ةدم ىسوطلا ريصنلا مزالو « ةّلجلاب ةيرشع ىنثالا ةيمامالا ةعيشلا سأر

 در « ةعيرشلاو ةمامإلا ىف ةريثك تافنصم هلو « اهيف رهف - رجح نبا لوقي اك- ةيلقعلا

 نم ًاريثكنأ - رجح نبا لوقي اك-رهظأو ةيميت نبا اهيف هيلع
 نفاه دارو عايقنلاوهقنلل ا اذ ادقدا تناك كا فعو ةودسلا ١ را دفادك كنا كو

 اذه ىفهدنع فوقولابريدج ىننح هيقف لوأ لعلو « ةفينح ىبأ ب هذمهدنع ضف قن ىهقف
 لازيال ىننحلا هقفلا قروهشمرصتخم هلو 4 78 ةنس قوتملا دمحم نب دمحأ 57 ىرودقلارصعلا

 هدعب ءاجو .

 . ةحيححص ريغ هذنع كدر ةاغلألا

 )١( ربعلاو 1910/4 ظافحلا ةركذت ىف هعجار ه//١١1
 تارذشلاو 889/4 ناكلخ نباو ١5/8 .

 تارذشلاو .١#"ه/ ؟ ةنماكلا رردلا ىف مرظنا (؟)

. 5/1 
 عماللا ءوضلا ىف هعجار :(؟) ٠١/ 50ىوازعلاو ١/71

 ) )5جبنمو 38* ىشاجنلل لاجرلا باتك ىف هرظنا

 ه*أا“ تانحلا تاضورو م 9ا/ ىذابارتسالل لامملا

 . "59/9 نالكوريو
 راد ةعبط ) رجح نبال ةنماكلا رردلا ىف هعجار 2(

 ١55/١. ىوازعلاو ١68/9 ( ةئيدحلا بتكلا

 ناكلخ نباو الال/4 دادغب خيرات ىف هرظنا ()

 رهاوجلاو ١ مقر مجارتلا جاتو #/١514 ريعلاو ١

 نالكوربو 1 ىونكلل ةيهبلا كئاوفلاو 47/١ ةيضملا

. 
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 هل اوعنصو هدعب فانحالا فاملعلا هي ممهاو ةفلتخم تاعبط عبط دقو مويلا ىلإ سرح

 : ةنس ىفوتملا رمع نب هللا دبع 2” ىسويدلا ديز وبأ هرصاعي ناكو . ةزجومو ةلوطم ًاحورش
 سسأ نم لوأ هنإ لاقيو « ةرهاقلا ىف عوبطم وهو « فالخلا ىف رظنلا سيسأات هلو ٠
 نأب هتبانعو ديشرلا دهع ىف فسوي ىبأ ذنمو . ةلباقتملا مهبهاذمو ءاهقفلا نيب فالخلا ملع
 « قارعلا ىف قنحلا هقفلا طشن اهريغو دادغب ىف فانحألا ءاهقف ءاضقلا ىلع لعجب

 هاشكلم ناطلسلا دهع ىف ىمزراوخلا ىفوتسملا اهانب ىلا ةسردملا كلذ ىلع دعاس امم ناكو
 هتسردم رصنتسملا ع نيحو . ةفينح ىبأ مامإلا كييك كتف 3 فتحا قوجلسلا ٠

 ىكلالاو ىنحل : ةعبرألا بهاذملا نم بهذم لكل لعج - انب رم اك - ةيرصنتسملا
 ةيفنحخلا ءاهقفل لظ كلذبو . سيردتلا عضومو دجسملا هيف ناو لينحلاو .ئعفاشلاو

 ةوخ ةنساذادغبن قولا ةيرضتقشملاب نسرالملا قاعاسلا نين نيدلا ؟"*رفظم مهممو . مهطاشن

 ةنس ىفوتملا « ئسنلا 29 تاكربلاوبأ مهنمو . نيدلحم ىف هحرش نيرحبلا عمجم باتك هلو

 سيردت ىف ةريبك ةرهش هلو زنكلا اهمهأ نم « قنحلا هقفلا ىف ةفلتخم تافصم هلو ١
 . ىنحلا هقفلا ىف ةفلتحم نوتمو حورشب خيراتلا اذه ذنم ىتلنو ةريثك حورش هيلعو ٠ بهذملا

 علا اسم نوتات اولا قم راك او م كلاما ةهقلاب ةرافه لقا نونو ادشنلا اكو
 لثم ايقارع وأ ايدادغب روك يكل ايدل نيس نوع نم دجن كلذ عمو « دادغب ىلع اودفو

 . ©" هلثم ايكلام ىفاطلا دمحأ نب دمحم دهاحم نبا هخيش ناكو 4٠7 ةنس ىفوتملا ىنالقابلا

 تناكو . ٠7+ ةنس .قوتملا دمحم نب 20 دمحأ ىكلاملا سابعلا وبأ قارعلا لغ اودفو نمو

 هل زيوس رمل اب ادع لطينالا ىف امس اهنا نركش 4 رمش ةمرالار و ةعقأللا ةقلخ

 ] . هؤاهمفو هخويش

 هئاهقف مهأ نمو « قنحلاو ىكلاملا نيبهذملا هقف نم ًاطاشن رثكأ ىعفاشلا هقفلا ناكو

 : رضا ءابتن بهذا: يعييصو ن:عويسولا نايس ناعيا نقورورملا هما"

 ىف هلو 405 ةنس ىوتملا 4 قيارفسألا دماح وبأ دادغب ىف هدعب اناقليو 575 ةنس ىفوت دقو

 مي ىكشلا هو ةيضملا رهاوجلاو ؟ ةيببلا دئاوفلا ىسوبدلا ىف عجار ( 1

 ١"ه/9 مظتملا (5) ١1ال مقر مجالا جاتو عم ناكلخ نباو ”ها7/

 2 59/١ ناكلخ نباو ١١/8 ىكبسلا ىف هرظنا 00 . ”7*/»* نالكوربو

 5٠/7 تارذشلاو 75/7 ربعلاو . ١4/8 ناكلخ نبا(؟)

 ١48/4 دادغب خيراتو 5١/4 ىكبسلا ىف هعجار (8) 40/1١ ةيضملا رهاوجلاو < ص مجارتلا جات ىف هرظنا ()
 ١78/1 تارذشلاو 947/8 ربعلاو 77/١ ناكلخ نباو . ”ها/ل/5 نالكوربو .15 ةيهبلا دئاوفلاو

 ناريإب صاخلا مسقلا ىف هتمجرت رداصم ركذتس (4)
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 بهدذملا ءاهقف ىسان نمو . هيقف ةئامن الث هسلحم رضحن ناكو « ىربكلا ةقيلعتلا بهذملا

 ' هرصتخاو ىعفاشلا هقفلا ىف بابللا باتكملو 4 ١ ه ةنس ىوتملا يسصلا 7 لماتملا ا دقبن

 يراهدلا دما دال 0 ا ا رمل عزو

 عانقإلاو ىواحلا امهناباتكهقفلا ىفهلو «دادغبو ةرصبلا ىف بهذملا سرددقو

 رهدزيو .ريسفتلا ىفاباتكهل انركذدقو ؛ نيدلجم ىف ىضاقلا بدأ باتكق ارعلا ىفهلرشنو

 60/ ةنس دادغبب ةيماظنلا هتسردمل كلملا ماظن سيسات ذنم قارعلا ىف ىعفاشلا بهذملا
 سيردتلا لعجو 4 ةريثك افاقوأ اعيمج ابيلع فقوو 4 لصوملاو ةرصبلا ىف نيتخأ ال: نتبساو

 ىف بهذملا سي ردت دنسأ دقو « مولعلا فلتخم ىف لب هدحو هقفلا ىفال ةيعفاشلا ءاهقفب اصاخ اهيف

 رابك اهفئاظو لوادتب لظيو « نيروهشملا هتئنأ دحأ ىزاريشلا قحسإ ىبأل دادغب ةيماظن

 ةرصبلا ىف ًاضيأ لب اهدحو دادغب ىف ال ايقيقح ًاراهدزا هيف ثدحأ امه « بهذملا ىف ءاهقفلا

 0 قارعلا ىف ةيعفاشلا مالعأل هيلا هنا ىف قيقا 0 . لصوملاو

 ' ىروزروشل مهل مجرت نم نيب نم ركذن نأب تكنو 3 هعبأتن نأ عيطتسن نلو مه افنصم

 5 نباو ه8 ةنس قوتملا لصوملا ةيماظنب سردملا دمحم نب دمحم ةاضقلا ىضاق

 0 دبع ىلصوملا 7 سنوي نباو 1 ةنس ىفوتملا ةيرصنتسملا سردم قثاو نب دمحم

 نمو « راصتخالا ىلع ةردقلا ىف ةيآ ناك» : ىكبسلا لوقيو.« هقفلا لوصأ ىف لوصحلا
 هقطنم ةبوذع قى هلثم تيار نأ لق ( ةسافنلا ةيابن» هاعم ساتك هقفلا ف هتارصتخم هيجل

 لضفب قارعلا ىف اطشات ىعفاشلا هققلا لظ وحتلا اذه لعو . انسخ ًاراصتخا هرضتخاف

 علا لتشا اد اراصلاو ًاعايشأ ةيهقفلا تب تشاد كا ناك لبنحلا بهذملا لعلو

 ةلئاقلا ةركفلا راكنإ ىف ةلودلا نم 000 4 اقع يحل ةهسس وم لوح سانلا

 )١( ىكبسلا ىف هرظنا (”) مالا/4 دادغب خيراتو 48/5 ىكبسلا ىف هرظنا ٠١7/8 تارذشلاو ١45/8

 ربعلاو ١١9/8 مظتنملا»و 8/١٠ ناكلخ نباو ١/ 1/4ربعلاو ه/5؟١

 . مما»/ه تارذشلاو ١91١/8 ىكبسلا ىف هعجار (4) لدلاق تارذشلاو

 . #/١4 نامزلا ةارم ليذو 107١/4 نانجلا ةارمو  »هو/4 ربعلاو ١88/5 ىكبسلا ىف هعجار (؟)

 ١١١/5 ةرهازلا موجنلاو .
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 اذه لاوط هبهذم راهدزا بابسأ نم كلذ ناكو « ايبعش ًاميعز قولخم نآرقلا نأب
 ةطب ©” نبا رصعلا علاطم ىف مهنم اناقلي نممو « هئاهقف نم ةفئاطب لت نأ كيو ء رصعلا

 حرش وهو « ةنايدلا لوصأب ةنابإلا باتك هلو "410 ةنس ىوتملا ىربكعلا دمحم نب هللا ديبع
 ةنس ىوتملا رفعج ©" وبأ فيرشلا سماخلا نرقلا ىف مهيهبان نمو . ةينسلا لبنح نبا ةديقعل

 بدأ ىف ءزجو « بهذملا حرشو لئاسملا سوءر هلو « هرصع ىف ةلبانحلا مامإ ناك

 ةمئ أ دحأ ٠١ ةنس قوتملا ىفاذاولكلا 7 ظوفحم باط+اوبأ سداسلا نرقلا ىف مهنمو . هقفلا
 لئاسملا ىف راصتنالاب ىمسملا ريبكلا فالخلاو هقفلا ىف ةيادحلا هفيناصت نمو بهذملا
 ىوتملا هدنم نب 29 ىبحي هرصاعي ناكو « لئاسملا سوءرب ىمسملا ريغصلا فالخلاو ءرابكلا

 ءافولا وبأ امهرصاعي ناكو « ريبك دلحم ىف لبنح نب دمحأ مامإلا بقانم فّنص 117 ةنس
 : ىفملا ةيافك ىمسيو لوصفلا باتك ل بنحلا هقفلا ىف هلو « 817 ةنسًاضيأ ىفوتملا « ليقع نبا

 هنإ لاقي « دج ريبك وهو نونفلا باتك هبتكر بكأو « ةلدألا ةدمع باتكو تادلحم ةرشع ىف
 خيراتلاو رعشلاو ةغللاو وحنلاو هقفلاو ريسفتلاو ظعولا ىف وهو « دلجم ىتئام ىف ناك
 ىف فَّنصي مل : هخيرات ىف ىبهذلا ظفاحلا لاقو « هسلاحمو هتارظانم هيفو « تاياكحلاو
 هلو 575 ةنس ىوتملا 9 ءاّرفلا ىَلْعَي ىلأ نبا هرصاعي ناكو . باتككلا اذه نم ربكأ ايندلا

 تادرفملاو « لئاسملا سوءرو « هقفلا ىف عومجملا اهنم . لوصألاو هقفلا ىف ةريثك فيناصت
 ريك لبنح مع سداسلا نرقلا رخاوأ 7 هقفلا لوف ق تادرفملا نشا ء هقفلا ف

 (9 دبا هئاهقف نمو ءرصعلا لاوط قارعل ىف ًارهدزم لينحلا هقفلا لظو . ىزوحلا نب

 نيدلا ؟*! ىص -- ناكو 74 ةنس قوتملا ةيرصنتسملاب سردملا ىبنحلا 0
 نممو « ةيرصنتسملا ىف هعم سردو ا/9 ةنس قوتملا ىدادغبلا قحلا دبع نب نمؤملا دبع
 ناك ةسردملا هذه بناجنو . 1/91 ةنس قوتملا دمحم نب دمحم 2"! ىلوقاعلا نبا اهيف اوسرد

 ةلبانحلا تاقبطو 801/٠١ دادغب خيرات ىف هرظنا )١(

 . 5 ىلعي ىبا نبال

 . 7١7/١ بجر نبا ىف هعجار (5)

 . 11١١/5 تارذشلاو ”/ه ةنماكلا رردلا (1)

 ا ل )١(

 ٠١/١ ( قشمدب ىسنرفلا دهعملا
 ةرهازلا موجنلاو ١4/١ بجر نبا ى هرظنا()
"2 
 ناكلخ نباو ٠١ه١/54 بجر نيا ىف هعجار (4)

 نانحلا ةآرمو 5 / ريعلاو "ا / 4 تارذشلو 5

«/ 70 . 

 ةرهازلا موجنلاو ١9١/١ بجر نبا ىف هرظنا (8)
 . "هه

 ناك هنأ ؟/# ةنماكلا رردلا ىف رجح نباركذ (8)
 ةريثك تافنصم هل دعو « قالطالا ىلع قارعلا خيش

 : لاقو

 ةنماكلا رردلاو ”ه5/١ تارذشلا ىف هرظنا (9)

 رمعلا ءانبأب رمغلا ءابنإ ىف رجح نبا عجارو 4

 (ةرهاقلاب ةيمالسإلا نوئشلل ىلعالا سلجملا عبط)
 بهذملا ةساير هيلإ تبتنا هنإ لوقي ثيح 5١

 ةيعتراو حيباصلا حرش باتك هل ركذيو « دادغبب لبنحلا

 :اصتش ةعزا نع ار

 ةلبانحلا ديعم ىلع نب رمع هنع ذخأ
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 . ةقرفتملا دادغب سرادم ضعب ىو روصنملا عماج ىف نوسردي ةلبانحلا نم ريثك

 لازي ال ىباثلا ىمابعلا رصعلا ىف هنع انثدحن ىذلا هقفلا ىف ىرهاظلا دواد بهذم ناكو

 ص111 ا
 مرتب نيا ةلابعن لمع دا ف نيلاثألا قف ةساقاو ةيبازلا شاملا ىف ةوريتك هستو«هقفلا
 وهو هذيمالت دحأ دجنو « هترصنل ةريثك ًابتك فلأو « هتعاذإ ىلع 4ه5 ةنس قوتملا

 سماخللا نرقلا طساوأ ذنم دادغب نطوتسي 44١ ةنس ىوتملا حوتف نب دمحم 27 ىديمحلا
 نع دادغبو قارعلا ىف عمسن لازت الو . مزح نبا هذاتسأ- نع هلمحي ناك امم ًاريثك عاذأ اهيفو

 297 ناملس ابأ هيقنتعم نم دجن ذإ « ىرجملا عباسلا نرقلا لئاوأ ىتح ىرهاظلا بهذملا عابتأ

 ابهذم هسفنل ذختا دق مظعلا نآرقلا رسفم ىربطلا ناكو . 5١5 ةنس ىوتملاري رضلا ىدوادلا

 دجن كلذ عمو « ىرهاظلا بهذملا حاجن حجني مل هبهذم نكلو « داهتجالا ىلع موقي ايهقف

 وهو 74٠ ةنس ىوتملا ىناورهنلا ايركز نب«7 ىناعملا ىرجحلا عبارلا نرقلا رخاوأ ىف هعابتأ نم
 هبهذع ذخاو عابتا ىربطلل ناك هنإ : هتمجرت ىف ناكلخ نبا لوقيو « دادغب ةاضق نم

 . ًاليوط ىهقفلا بهذملا اذه شعي مل لاح لك ىلعو . روكذملا ىفاعمل مهنم « ةعاج
 ءاشنإ دعب هب عمسن دوعن ال اننا ريغ « دادغب ىف ىرهاظلا بهذملا هنم لوطا ةدم شاعو

 بهاذم : ةعبرألا ةيهقفلا بهاذملاب طقف اهيف ةيانعلا تناك ذا « ةيرصنتسملا ةسردملا

 ظ . لبنح نباو ىعفاشلاو كلامو ةفينح ىبأ

 هقفو ةيديزلا هقف :ناهقف كانه ناكو . بهاذملا هذه لك لباقي ىعيشلا هقفلا ناكو

 ىلإ اهؤاهقف مسقناو ٠ ىرجملا عبارلا نرقلا ىف لوألا هقفلا زكرم ةفوكلا تناكو « ةيمامإلا
 ىبأل ةيديزلا هقف ىف ىفاكلا 9 عماجلا باتك كلذ حضوي ام وحن ىلع بهاذم ةعبرأ
 فقوت كانه ىديزلا هقفلا طاشن نا ودبيو . 5454© ةنس قوتملا ىبسحلا ىلع نب دمحم هللا دبع

 طاشن نأكو « ةعيشلا دنع ىمامالا بهذملا دادغبو ةفوكلا قرغتسا َّذإ ء سماخلا نرقلا ذنم
 نم« رصعلا لارط :ظاشنلا ف دعا ىانالا هقفلا ام نعلا ىلا بحستا ىديرلا هقفلا

 دادغبي قوت دقو « نيدلا رع ىف ىناكلا هباتك بوقعي نب دمحم ىزارلا 2” ىيلكلا ىلأ
 راد عبط ) ىبرعلا بدألا خيرات : نالكورب رظنا (4)  ظافحلا ةركذتو 287/4 ناكلخ نبا ىف هرظنا (1)

 مس ع /م ( فراعملا عبط ) لاوكشب نبال .ةلصلاو 45/4 مظتتملو 4

 555 ىئاجنلل لاجرلاو 485 ساسنألا ىف هعجار .( 5) مب4١//0 قاولاو ه٠ ( ةرهاقلا

 ىارحبلا فسويل نيرحبلا ةْولْوؤلو ه٠5 تانحلا تاضورو . ءارقلا تاقبط ىف هعجار ( ؟)

 ممسو/# نآلكوربو 4 عجارم نم هب امو 771/ © ناكلخ نيا ف هرظنا ()



 نس

 هيف لوانتي وهو . ةيمامالا ةعيشلا دنع ةيساسألا ةعبرألا بتكلا دحأ هباتكو 7:8 ةنس
 هيوباب 27 نبا هدعب ءاجو . ثيدح فلأ رشع ةتس نم رثكأ هبو اهسسأو ةيمامإلا ةديقع
 ىف هيقفلا هرضحي ال نم باتك هلو عضوملا اذه ريغ ىف هانركذ ىذلا دادغب ليزن ىمقلا

 وهو « ةيمامإلا ةعيشلا دنع ةيساسألا ةعبرألا بتكلا نم وهو « هقفلا ماكحأ قيبطت
 هذيملتل حرش عم ةعوبطم ىهو « عيرشتلا سسأ ىف ةعنقملا ةلاسرلا ديفملا خيشللو « عوبطم
 ىهقف باتك وهو « راصبتسالا باتك ثيدحلا ىف انب رم اك ىبوطللو .: زيربت ىف ىسوطلا
 بيده . باتك ًاضيأ هلو. « ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا ىف ًايلك ًاداّعا هيلع نودمتعيو
 ىلع ةبترم هئيداحأو « ةيمامإلا دنع ةيساسألا ةعبرألا رداصملا نم ًاضيأ وهو « ماكحألا
 ةياهنلا باتكو « ناريإب عوبطم وهو « طوسبملا » هقفلا ىف هبتك نمو . ةيساسألا هقفلا باوبأ
 ةيهقفلا مهتاساردل ًاروحم ةيمامإلا ةعيشلا هذختا دقو . عوبطموهو . ىواتفلاو هقفلا درحب ىف
 0 , باوبا ةرشع ىف هلعج دجهملا حابصم باتك تادابعلا ق هلو « هرصع ذنم

 : هل الكم هلعج ؛رشع ىداحلا بابلا هامس اياب هركذ راملا ىلحلا رهطملا نماثلا نرقلا ىف
 . ىباحلا هللا دبع نب دادقملل حرش هعمو عوبطم باتكلاو

 بهذم قاثبناو هتمنأو لازتعالا نع لصفم ثيدح ىناثلا ىسابعلا رصعلا ىف انب و
 دقو « ةنسلا لها نيبو هنيب ةلصلا هوجوو ةلزتعملا نيبو هنيب فال هوجو نايب عم هنم ىرعشالا

 حلاعلا نادلب رثكاو دادغبو ناسارخ ىف ةيعفاشلا ناكف « راطم لكر صعلا اذه ىف هيهذم راط
 ءاهقفلا صخا مهنإ ليق ىتح ةيكلاملا هقنتعا لثملابو .رصعلا لاوط هنوقنتعي ىمالسالا
 ةيديرتاملا ةديقعلا مهترثك تقنتعا دقف ناسارخ ىف امأ « دادغب ىف ةيفنحلا رثكأ هقلتعاو . هب

 ابارتقا هتديقع ىف برتقي وهو #”## ةنس قوتملا ىدنقرمسلا ىديرتاملا دمحم نب دمحم
 قلخ ىف رايتخالا ةركفب ذخأ هنا لاقي نأ نكمي ام لكو « هرصاعم هرعت الا نع دينك

 نإ -- ىناثلا ىسابعلا رصعلا باتك ىف انبرم اك لوقي ىرعشألا ناك اهيب ٠ مهلاعفأل سانلا
 مو . هيف اهقلخي هللاو اهديري وهف « ةدارإو ابسك ناسنإللو اعنصو اقلخ هلل ناسنإلا لاعفأ
 اوكشوأ هدعب اوءاج نمم ةرعاشألا ضعب نإف ىرعشألا بهذمل ةديدش ةضراعم كلذ نكي
 نورتو ١» رعشالا 3 دينك ةيننمرةتدر تل نا لكل لل قعؤب المرا ىأرب اوذخأي نأ
 ذيع 0 هيسشت ا مهنم حنج نم الا مرضك اوناك ةلبانخا ءالضف نأ ىكبسلا

 عجارم نم نيرحبلا ةْولْول قو 575 ىئثاجنلا دنع هرظنا' .)١(
 .اهدعب امو "4 - مسوه/# ىكبسلا (؟) هبامو "ع /# نالكوربو هدا/ 0 تاضورو مث٠6٠
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 عبارلا نرقلا دعب ةصاخ لءاضتي ذخأ لازتعالا بهذم نأ كلذ ىنعمو . نآرقلا رهاظب

 ”يكلل ه5 نكلو ىرتتإلا لك ةلرعللا ضع نحب لا يح نبي عسب انج يرسل

 ا عبارلا نرَملا ُْق رعقالا رابك نمو ..ىيرعشالا ةيأر تع توضنا ءاملعلاو

 ىلع ناك : ناكلخ نبا لوقي #4٠ ةنس ىوتمل ىرصبلا بيطلا نب دمحم 2١7 ىنالقابلا

 ءاضقلا اهب ىلوتو دادغب نكس هتقيرط ًارصانو هداقتعا اديؤمو ىرعشألا نسحلا ىبأ بهذم

 انا « مالكلا رع ىف ةروهشملا ةريثكلا فيناصتلا فنصو

 منسوب 4 110 هاا ىلع ةنهربلاو ةجحلا ىوق لدحلاو ةرظانملا ىف ليوطتلا ريثك يا

 3 0 َ !مهبارضأو 0 ىلع 7 ف يلوا نايبلا هتديمع ف هتافلصم .

 نأ بم ةفيح وأ اكو غ جرا هيف بلقتي. لك ذأ ةمعن هن هيلع عيش الاكل
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 1 هنأ ىاالقابلا هداك مهعيو 6 000 هلعج ا ناك اني 6 يو ناسنالا

 ف ىلازغلاو نيمرحلا مامإلو» : ىكبسلا لوقيو « ةوطخ هوحن مدقتي وأ ىديرتاملا ىأرب ذخأي

 ةرابعب وأ «لازتعالا نم وندلا لكونديو ىرعشألاو ىنالقابلا بهذم ىلع ديزي بهذم كلذ
 نم دباآل هنأ كم ئريشألا ريكا ولا هيلا بهذ ام ءوض ىلعو . الا ىأر نم قدأ

 ضعب ىلع ركني ىنالقابلا ناك ةنسلاو باتكلا نم ةيعمسلا ةلدألاب ةيلقعلا ةلدألا نارتقا

 نأ ىعبنب ناك ذا . 1 معنملا ركش بج ) 1 هناي م ةرعشألا نم ةيعفاشلا ءاهمفلا

 سماد نيرقلا ف :ةيروشالا ةانقلا ء اناس اكو اعرشو القع معنملا ركش بحي : اولوقي

 ىريشقلاو ىنيوحلا نيمرحلا مامإو ىنيارفسإلا دماح ابأ مهنم دعن نأ قكيو « هدعب امو

 ةمئأب ظتكت ةقبط لكو « تاقبط سمخ ىرعشالل هتمجرت ىف ىكبسلا مهنم دعو « ىلازغلاو

 ىف ةريثك ابتك ةلبانحلا نم ةنسلا لهأ فلأو . 29 ىمالسالا نطولا ىف اهمالعأو :ةديقعلا

 نبا ةمدقم) ضرعلاب موقيال ضرعلا نأو 0 ما/و/ه دادغب خيرات ىنالقابلا ةمجرت ىف عجار ) ١(
 ىنالقابلا ءارآ ةيقب ىف رظناو (مالكلا ملع لصف : ن نييبتو 5١ ىناعمسلل باسنألاو 7594/4 ناكلخ نباو

 . ةيرعشألاب صاخلا لصفلا : ىناتسرهشلل لحنلاو 0 "565/107 مظتنملاو 5١7 ركاسع نبال ىرتفملا بذك

 ناكو « هبهذم ىف ةسايرلا هيلا تبن

 "517 نوحرف نبال بهذملا جابيدلاو //١71 ىفاولاو

 ةقحلملا هل ضايع ىضاقلا ةمجرتو »/١58 تارذشلاو

 ةضفارلاو ةلطعملا ةدحلملا ىلع درلا ىف ديهقلا » هباتكب

 ( ةرهاقلاب ىبرعلا ركفلا
 درفلا رهوجلا تابثإ ىنالقابلا هيلإ بهذي ناك امم (؟)

 يي كيا معو

 ىناتس رهشلل نإ لحتتلاو للملا رظناو "85/*# ىكبسلا (4)

 ( ىلحلا ىطصم ةبتكم رشن ىناليك ديس دمحم قيقحت )

0 

 ١٠؟/# ىكبسلا (ة)

 اهدعبامو "58/7 ىكبسلا (5)
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 نب ءافولا ىبأل ةلدألا ةدمع باتك لثم مهئاهقف مجارت ىف ةثبنم ىهو « ةينسلا مهتديقع

 « هيبشتلا نو ثيدحلا لهأل راصتنالاو نيدلا لوصأ ىف داشرالا باتك ًاضيأ هلو ليقع

 ةلاضلا قرفلا ىلع درلا ىف ةلدألا حاضيإ هلو « ءارفلا ىلعي ىبأ نبا ةلبانحلا ءاهقف نيب انب رمو

 . عادتبالا فرسو عابتالا فرشو « ةلضملا

 لوصأ اهنودعي ىّبلا ةيساسألا مهبتكو « مالكلا ملعو ةديقعلا ىف مهئحابم ةعيشلل ناكو

 نم باتكو ىيلكلل نيدلا ,لع ىف ىفاكلا باتك - انفاسأ اك- ىه ةيمامإلا مهتديقع

 . ىموطلل ماكحألا بيذهتو راصبتسالا اباّتكو ىمقلا هيوباب نبال هيقفلا هرضحي ال

0 

 ] خيراتلا
 لوألا ىبسابعلا : نيرصعلا ىف انيأر ام وحن ىلع دادغب ىف ةطشان خيراتلا ةباتك تلظ

 وأ ندملا خيرات وأ صاخملا خيراتلا وأ ماعلا خيراتلا لوانتت تضم دقو « ىناثلا ىسابعلاو
 ءابدألا وأ ءارعشلا وأ فنص لك نم ءاملعلا وأ ةماع نايعألا وأ ثيدحلا ىف لاجرلا خيرات

 لقتسم وهاماهنمو « ةقباس بتكى لع ليذ وهام اهنم ماعلا خي راتلا بتكو . مهن اذب لاجرريسوأ
 هدنع فقتسو ماع خيرات وهو هيوكسم نبال مألا راح تناتك رصعلا لئاوأ ىف زيتشيو
 ةفيلخلا ريزو عاجش 10 ناو مسقلا اذه نم ريخألا لصفلا ىف انئيدح ىف

 نرقلا ىف اناقليو . عوبطم وهو باتكلا اذه ىلع هل ليذب 5/8/ ةنس قوتملا ىدتقملا

 خيرات وهو 0917 ةنس مووت نيرا مألا خب رات ىف ماقتل باتك سداسلا

 ىلع بترم وهو « ىبابعلا هللاب ءىضتسملا مايأ رخآ ىبح ةقيلخلا لوأب ئدتبي ماع
 ىلع نيبترم اهيف هبحن ىضق نم مث اهئادحأ ةنس لك ىف ركذي داك « ىربطلا لثم تاونسلا

 ىسايسلا اهحيرات روصتل حيتي ام ؛ اهرابخأو دادغبب ةصاخ ىّتْعي وهو « ءاجحلا فورح '
 ىلع ريثألا نب نيدلا ؟7زعل خيراتلا ىف لماكلا باتك هدعب ءاجو . نيب ًاروصت ىعاتجالاو

 هول ةنس ىف ةرهازلا موجنلاو ١14٠ /# ناكلخن نباو 2قارعلا و ةديرتلاو حبال مللى ظنا ع1 00

 انباتكو ؟9ا// 4 ىبهذلا ريغو "94/8 4 تارذشلاو ناكلخ نباو ١5/4 ىكبسلاو “”/“ ىاولاو الا//١

 ه ص ةيصخشلا ةمجرزلا . ”ع/و

 ىههذلا ريغو "48/8 ناكلخ نبا ىف هعجار () ابيف حصن ةلاسر قايس ىف هسفنل ىزوحلا نبا مجرت (؟)

 ١99/8 ىكبسلاو ١ال/ه تارذشلاو ٠١+١/ه  ىهو «دلولا ةحيصن ىلإ دبكلا ةتفل» : اهامس هنبا
 . 781/5 ةرهازلا موجنلاو 2بجر نبال ةلبانحلا تاقبط ليذ هيف رظناو « ةعوبطم
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 وهو 77/8 ةنس ىتح ىمالسإلا خيراتلا ىف باتك سفنأ وهو 770 ةنس قوتملا دمحم نب

 « ةيلهاجلا برعو مورلاو سرفلا خيرات نع ليوط ديهمتب هل مدقو « تاونسلا ىلع بترم

 « دنسلا نم هدّرجو . مالسإلا لبق مهعئاقوو ةميدقلا برعلا مايأ نع ًابهْسُم ًاثيدح ثدحتو

 صلختسيو اهنيب نراقيو ىربطلا خيرات ىف دحاولا ربخلا تاياور أرقي نأ ىلإ كلذ هاعدو
 ثادحأ ضرعي قيقدلا ىجيراتلا هّسحب ىضمو . ًاعئار ًاصالختسا اهنم ةيخيراتلا ةقيقحلا
 . ةعئار ةمدخ لب « ىمالسإلا خي راتلل ةليلج ةمدخ ىّدأ كلذبو « باتكلا ىهتنم ىلإ خيراتلا

 ةنس ىفوتملا ىزوجلا نبا ")7 طبس هفلخو . عوبطموهو لصوملا ةكباتأ ةلود خيرات باتك هلو
 ىف عقي ناك مخض باتك وهو «نايعألا خيرات ىف نامزلا ةآرم» باتك بحاص 4

 دقو هحيرات ف ضفرتي هنإ ىبهذلا لوقيو « رابخالا ريك انمل هرك ذب ربشاو « ادلحم نيعبرا

 .. ةينائعلا فراعملا ةرئاد ةعبطمب اعبُط نماثلا ءزجلا نم نامسق دابآ رديحب هنم رشن
 هبتك 586 ةنس ىفوتملا ") ىربعلا نبال لودلا رصتخم خيرات ماعلا خيراتلا بتك نمو

 هذه نمو . توريبب ةيكيلوثاكلا ةعبطملاب عوبطم وهو ةيبرعلا ىلإ همجرت مث ةينايرسلاب
 قولا (9 ةطقطلا نبال ةيمالسالا لودلاو ةيناطلسلا بادآلا ىف ىرخفلا باتك بتكلا

 مث « ناطلسلاو ةسايسلا ىف ةمدقم هل لعج « هبقل ىلإ ةبسن ىرخفلا هامس دقو 1١9 ةنس
 - ءارزوب ةصاخ ةيانع هيف ىنعيو « دادغبل راتتلا وزغ يّبح ةيمالسإلا ةلودلا خيرات عباتي ذخا

 ] ظ . ًارارم عوبطم وهو ةفيلخ لك

 باتكب ىردنلا عبارلا كرما طساوأ ىف قتلن ةماعلا ةيخيراتلا بتكلا هذه بناجبو
  قحسإوبأ هفلؤم نس كلذبو « عجسلا ىلع ىنب دقو « ةيبموبلا ةلودلا خيرات ىف ىجاتلا

 ليلحتلاب ال تارابعلا قيمنتب اومتهي نا ةئيس ةنس نيخرؤملا ضعبل "884 ةنس قوتملا اصلا
 - خيرات ىف ًاباتك ىناهصألا داعلا هدعب فنصيو . هيوكسم نبا هرصاعم عنص اك ىخيراتلا
 ىفوتملا هركذ راملا ىعاسلا نبا ىنعيو .رصم ىف هل مجرتنسو ةرطفلا ةرّصن هيمسي ةقجالسلا
 ًاصخلم هل لعجب مث اعماج ًاخيرات كلذ ىف فلؤي و ةيسابعلا ةلودلا خيرات ةباتككب 774 ةنس

 عماجلا اذه نم عساتلا ءزجلا دادغبب داوج ىطصم روتكدلا هلرشن دقو رصتحمل ا عماجلا مساب

 هذهب قحلن نأ نكميو « ءافلخلا ءاسن » هباتك ةرهاقلاب فراعملا رادب هل رشنو ءرصتخما

 )١( هدج ةمجرت ىف ناكلخ نبا ىف هرظنا ١147/8 115/50202. |
 /ه تارذشلاو "4/1 ةرهازلا موجنلاو  7١5ىوازعلا هيف رظنا (*”) رهاوجلاو ١/ 4فوراعملا ةرئادو

 ةيضملا 7 / ٠* 9.-رداصم اهب امو ةيمالسالا . 45 ةيببلا دئاوفلاو

 نالكوربو توريب ىف همساب ًاعوبطم ًاباتك هيف رظنا (؟)
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 ةنس قوتملا ءىباصلا نسحمنلا نب 27 لالحل ءارزولا باتك ىسايسلا خيراتلاب ةصاخلا بتكلا

 رابخالاب ةلفاح ىهو « ردتقملا ةرازوب ةصاخ ريبك دلحم ىف ةعطق هنم تعبط دقو

 ةمجرت ىمايسلا خيراتلا بتكب قحلن نأ نكمي اضياو: . ةلداضتقالاو ةعارجألاو ةساسلا

 نساحنلاو ةيناطلسلا رداونلا اهامس دقو ا لطب نيدلا حالصل دادش نبا نيدلا "7 ءاهب

 ىلإ اهكرت مث « ةيماظنلا ةسردملا ىف اهب ًاديعم نيعو دادغب ىف ل موب وو ولا
 ماشلا ندم ضعب ىف ءاضقلا ىلوتي لظو « نيدلا حالص ةمدخب قحتلاو « لصوملا ةيماظن

 رصانلا ةفيلخلل ةريس نييقارعلا نيخرؤملا ضعب عنص هتريس رارغ ىلعو . 777 ةنس قوت ىح
 . نيدلا حالص رصاعم

 هركذ قباسلا ىدادغبلا بيطخلل دادغب خيراتو « ندملا خيراتب نيخرؤملا ضعب ىبعو

 دادغب مسا ىلع لمتشي دلحم ىف اهتمدقم لعج دقو « ةسيفن ةفحت 451 ةنس قوتملاو

 دعب درفأو اهب لصتي ام لكو اهدجاسمو اهروصقو ةيقرشلاو ةيبرغلا راو اهئانب خيراتو

 هل ريظن ال باتك . ءابدألاو ءاملعلاو نايعألا نم اهيف شاع نم لكل ًاءزج رشع ةثالث كلذ

 ى هيلع ليذ 547 ةنس قوتملا خرؤملا 7 راجنلا نبالو . ندملاب ةصاخلا خيراتلا بتك نيب

 بتكلا راد ىفو دادغب خيرات ليذ نم دافتسملا مساب ىطايمدلا نبا هرصتخاو ًادلحم ٠

 ىوتملا ىتيبَدلا 0 نالوا ناكل وبارك انيق 0 طخ ليذلا اذه نم ةخسن ةيرصملا

 ىناعمسلل دادغب خيرات ىلع ًاليذ هل نأ كلذ نم مهأو : طساوب ةنيذإ اضرات ةاق هذي

 مساب ليذلا اذه نم ءاقتنا ىبهذللو . همايأ ىلإ 59٠ ةنس دعب دادغبب نيفوتملل هيف مجرت

 ني ءزج داوج قطصم روتكدلا هنم رشن ىيبدلا نبا ظفاحلا خيرات نم هيلإ "را

 . لبرإ خيرات ييدتلا 2 نيبةرك 3 ناملا دمحا ني ةزابلا :قوهملا .ةرالوب . داذغنب

 ةفرعم ىف ةباغلا دّسُأ اهمهأ نم « ثيدحلا لاجرو ةباحصلل ةفلتخم بتك اناقلتو

 وهو « مهمجارتل ىدجيأ مجعم وهو « هركذ زاملا ىرزجلا ريثألا نب نيدلا زعل ةباحصلا

 وهو ىناعمسلل باسنألا باتك رصتخم بالا باتك هلو . تادلجم ةسمخ ىف عوبطم
 ىدادغبلا بيطخلا هنيب عمج دقو («فلتؤملاو فلتحم ا » هامس اباتك ىنطقرادلا فلأو . عوبطم

 ءايدألا مجعمو ؟17/4 ظافحلا ةركذت ىف هعجار () مظتنملاو 75/14 دادغب خيرات ى هعجار )١(

 تاوفلاو 98/8 ىكيسلاو ؟؟5/ه تارذشلاو 4 ناكلخ نباو 8 ءايدألا مجعمو ك,/3/4

 5 . ١/0

 ىبهذلا ريعو 544/4 ناكل نبا ىف :هرظنا (4) ١9/8 ىبهذلا ربعو 84/1/ ناكلخ نبا ىف هرظنا (؟)

 ءارقلا تاقبطو ٠١/8 ىفاولاو 51/8 ىكبسلاو 8 ىكبسلاو ل تاردشلاو زان: . نانفلا قادر

 . 58/4 نانجلا ةأرمو ١868/8 تارذشلاو ْ .._0/



 ا

 . «فلتحن ا ةلمحت فنتؤملا » هباتك ىمسو امهيلع دازو « ديعس نب ىنغلا دبعل ةبسنلا هبتشم نيبو
 باتك ىف تادايز باتكلا اذه ىلع دازو - انب رم اك- الوكام نبرصن وبأ هدعب ءاج مث

 ًاليذ هل لعج ةطقن نبا نأو هيلع هؤانثو هل ناكلخ نبا حيدم انب رمو « لاكإلا هامس لقتسم
 قفتملاو ؛ فلتحماو فلتؤملا : 0 لاجرلا ىف ةفلتخم بتك راجنلا نبالو . هيف رصقي مل ]

 . نيعباتلا ةفرعم ىف نيرظانلا ةّنج باتكو نادلبلاو ءابآلا ىلإ نيثدحملا ةبسن ىف قرتفملاو

 . لاجرلا ىف ىبهذلا ىلع ليوط ليذ 6٠١5 ةنس قوتملا قارعلا نيزللو
 بتكلا نمو . فنص لك نم ءابدألاو ءاملعلا مجارت ىف تعضو ةريثك بتك كانهو

 سرفلاو دنا نع ةمجرتملا تاروثأملاو ةيفسلفلاو ةيبدألاو ةيملعلا ةكرحلا عورف لكل ةعماجلا

 ثدحتنو « عضوملا اذه ريغ ىف هنع انثدحت نأ قبسو ميدنلا نبال تسرهفلا باتك نانويلاو

 باتك لثم ةماعب ءاهقفلا ىف عضو امب أدبنو ةيبدألاو ةيملعلا مجارتلا بتك نع نآلا
 ىلإ هباتك ىف مض دقو 40/5 ةنس ىفوتملا دادغب ةيماظن ىف نيسردملا لوأ ىزاريشلا قحسإ ىبأ
 ةيعفاشلا تاقبط ىف اباتك عضو نم لوأو . ىرهاظلا بهذملا ءاهقف ةعبرألا بهاذملا ءاهقف
 عضوو « ( بهذملا ءاهقف ف بهذملا » هامس 45٠ ةنس قوتملا ىعوطملا رمع صفح وبأ

 مهيف فلأ مث « ارصتخم *8* ةنس قوتملا ىدادغبلا ىدرورهسلا بيجنلا وبأ مهيف

 رداصم دحأ وهو 588 ةنس قوتملا ىلصوملا 2١ شيطاب نب ديعس نب هللا ةبه نب ليعامسإ

 باتك كلذ نم « مهئاهقف مجارت ىف ةباتكلاب ةلبانحلا ممهاو . ةيعفاشلا تاقبط ىف ىكبسلا

 ىدادغبلا 7 بجر نبا هل عضوو « هركذ رم ىذلا ءارفلا ىلعي ىلأ نبال ةلبانحلا تاقبط

 باتكو « مهاجر ىف ةباتكلاب ةعيشلا ىنعو . 7840 ةنس ىفوت دقو « نيدلحم ىف ًاليوط ًاليذ

 0 .٠ عوبطم وهو روهشم 45٠ ةنس قوتملا ىلع نب دمحأ ىثاجنلل لاجرلا
 ىف عضو اممو . ةاضقلا ىف () ًاباتك هه7 ةنس ىوتملا ىطساولا رايت نب دمحأ عضوو

 نبال ءابلألا ةهزن باتكو ىاريسلل نييرصبلا نيبوحنلا رابخأ باتك ةاحنلاو نيبوغللا
 ناملس ىبأل ةمكحلا ناوص باتك ةركبملا مجارتلا بتك نمو .ناروشنم امهو ىرابنألا

 نارهط ىف هل بختنم رشندقو ةفسالفلاو ءابطألا خيرات وهو هركذراملا ىفاتسجسلا قطنملا

 نانويلا ةفسالفب صاخ مسق : نيمسق ىلع عزوم وهو « ىودب نمحرلا دبع روتكدلا هققح

 . سيفن باتك وهو « مالسإلا ىف ةفسلفلاب نيلغتشملاب صاخ مسقو مهئابطأو

 ءارعشلا ءامسأ ىف فلتؤملاو فلتخحملا باتك اهنم ةريثك بتك ءارعشلاو رعشلا ىف انيضرو

 )١( ىكبسلا ىف هرظنا 8/١7١ رجح نبال رردلا ىف هعجار (١؟) ,10/8 تارذشلاو 478/7

 ىكبسلاو 71/ ؟ ءابدألا مجعم ىف هرظنا (؟) "ا / ربعلاو ” /١5
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 . حشوملا باتك بحاص هرصاعم ىنابزرملل ءارعشلا مجعم باتكو « هركذ ٌراملا ىدمالل

 ءارعشلا ىف ًاباتك ه58 ةنس ىفوتملا ىريظحلا 2" ىلاعملا وبأ عضوو « ةعطق هنم ترشن دقو

 رصعلا لها ةرصعو رهدلا ةنيز هامس ىلاعثلل رهدلا ةميتيو ىزرخابلل رصقلا ةيمد رارغ ىلع

 ملاعلا ءارعش َْف ىربك فراعم ةرئاد ىناهبصأالا داعلا هذعب عصضوو َ ءارعشلا فئاطل ركذ 2

 ةفص » ةيفوصلا ىف هباتكب ىزوحلا نبا رمشيو. «رصعلا ةديرجو رصقلا ةديرخ اهاعس ىبرعلا

 ىف باتكو ءافرظلا ىف باتكو ءايكذألا ىف باتك هلو تادلحم عبرأ ىف عوبطم وهو « ةوفصلا
 ىف عوبطم وهو ءابدألا مجعم باتك هركذ راما ىدادغبلا ىومحلا توقايلو . نيلفغملا ايا

 نبالو نيفلؤملاو باتكلاو نيخرؤملاو ءارقلاو نييوحنلاو نييوغللا رابخا هيف ركذ اءزج نيرشع
 ىف ناجلا دوقع » هامس عباسلا نرقلا ءارعش ىف باتك 584 ةنس قوتملا ىلصوملا (9) ءاعشلا

 ا 1 2 ١ ١
 ى ةعصانلا رردلا باتك 77 ةنس قوتملا "7هركذ راملا ىطوفلا نبالو . نامزلا ءارعش

 عبارلا ءرجلا داوج ىطصم هنم رشن ) باقلألا بسح هبّير مجعم هلو ) ةعباسلا ةئاملا ءارعش

 3 . (*غ) : وب َ ٠ ١ ّي 57 2

 ىلصوملا ناكلخ نبا رهشاو . سماخلا ءزجلا روهال ىف ىمساقلا رشنو ( 5 - ١ ) ماسقالا

 .  ىرحتلاو ةقدلا ىف ةياغ وهو « نايعالا تايفو » هباتكيب 581١ ةنس قوتملا

 ناكلحخ نباو 1/1١ ءابدألا مجعم ف هعجار ١١(

 78/1١/14. (قارعلا مسق) رصقلا ةديرخو مد

 ةعماجلاب تاطوطحملا دهعمب ةروصم هباتك نه (؟)

 . ةيبرعلا

 ةنماكلا رردلاو 77/4 / 4 ظافحلا ةركذت ىف هرظنا (")

7 . 

 تايفولا تاوفو غ4 / ه ربعلا ناكلخ نبا قرظنا (4)

 ةأرمو ١/8" تارذشلاو "#/4 ىكبسلاو ١/٠0

 قاولاو "ه8 /07 ةرهازلا موجنلاو ١97/5 نانجلا

 دمحم ةعبط) ىطويسلل ةرضاحملا نسحو 08/1 تايفولاب
 خيرات ى سرادلاو ههه ١/ ( ميهاربإ لضفلا وبأ

 تاضورو ١4١/١ (قشمد عبط ) ىميمتلل سرادملا

 هباتك نم عباسلا ءزجلا لوأ ىف هتمجرت عجارو 417 تانجلا

 . نايعألا تايفو



 فتثاائااّضقلا

 ءارعشلاو رعشلا طاشن

  ءارعشلا ةرثك

 نرقلا لاوط ةداح ىناثلاو لوألا ىبابعلا نيرصعلا ىف انب ترم ىلا رعشلا ةجوم تلظ

 ىبنتملا هلهتسنم ىف غزبي نأ كلذ ىلع ةلالدلل كيو « ةدح تدادزا اهلعل لب « ىرجهلا عبارلا

 م ةميتيلا ةباتك ىف ىبلاعثلا مهل حتف « ني ريثكءارعشريغ « رايهمو ىضرلا في رشلا هرخاوأ فو
 نيعبس نم رثكأ هدنع قارعلا ىف مهددع غلب دقو « لوصفلا ولت لوصفلا ةميتيلا ةمتت ىف

 ةياعر نم « ةفلتحم لماوع هل تايه راهدزا وهو « ذئنيح رعشلا راهدزا روصي ام ًارعاش

 , زئاوحلاو تافاكملا مهيلع اوقدغأ دقف « ءارعشلل مهئارزوو مهنالو هيوب ىبب ءارمأو ءافلخلا

 دضع لثم مهضعب اهلوح وأ اهولوحو مهسلاجم ىف مهولبقتسا دقف . بسحف كلذ سيلو
 ] ةيبدا اوت ىلا ىسييوللا ةلوذلا

 لوأ ةلودلا زعم نأ ىور دقف : ةيبرعلا نسحي ال نييبيوبلا نم لوألا ليلا ناك امبرو

 , ()' ىبسيع نب ىلع ريزولا مالك هل مجرتي نم ىلإ جاتحا اهلخد نيح دادغبل مهنم مكاح

 دجنل ىبح « رعشلا مظن ىلع نيرقلاو ةيبرعلا ةفاقثلا ىلع ًبكأ هل ىلاتلا ليجلا نأ ريغ

 ءارزو ناكو . 7 هتيب نم نيرخآ ءارمأ ريغ «رايتخب هنبا ءارعشلا ى كلسي ةميتيلا بحاص

 ةيرعش ىداون مهسلاحم تدغ ىّبح « مهيلإ ءارعشلاو ءابدألا 5 نسف ان ةيوب

 ناكو « ةلودلا زعم ريزو ىباهملا قارعلا ىف مهءارزو نم كلذب رهتشا نم لوأو « ةيقيقح

 ناكو . هحادمب ةميتيلا باتك ضيفيو « هنوحدمب هسلاجم ىلع اوُبكأف « ءارعشلل ًاراردم اثيغ

 دقع دقو « ةلودلا دضع نب ةلودلا ءاهب ريزو ريشدرأ نب روباس ءارعشلل ةياعر هنع لقي ال

 ىعري ناكو. " مهيبمانل ةحدم ةرشع سمخ هيف ضرع القتسم ًاباب هحاّدمل ةميتيلا بحاص

 11/6 ةميتيلا (5) 2 مدآل ىرجهلا عبارلا نرقلا ىف ةيمالسإلا ةراضحلا )١(
 ١١ 4/» ةميتيلا (*) 84/١" «( ةرهاقلا ةعبط ) زتيم
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 رايهمل هتياعرو ىضرلا فيرشلا مهتمدقم ىفو « تاتويبلا ىوذ نم ريثك كلذ بناحي ءارعشلا

 نييبيوبلا رصع ىف « ءارعشلا ضعب دنع فوقولا هتاف ىبلاعثلا نأ ظحالن نأ دبالو . ةروهشم

 ةنس قوتو ءاضقلا اهب ىلوتو هبابش ىف دادغب مدق ىودب وهو « نايينقلا تنفع قر كآزدم لذ

 رئاعش اهيف ركذ ًارود نيسمخ وحن ىف ىنارصن مالغ ىق اهمظن ةنجام ةزوجرأب رهتشاو 8٠

 رمع نب دمحم نسحلا ىبأ لثمو« "”ًالصفم ًاركذ اهيراوحو اهسوقطو ةيحيسملا ةنايدلا
 ةيئرع هاثر ىهيوبلا ةلودلا دضع هبلص الف « ةيقب نبا ريزولل ًاقيدص ناكو « ىرابنألا

 رصقملا ةيمد باتك ىف ءارعشلا نم ةيناث هجوم اهتمتتو ةميتيلا دعب اناقلتو . ةعئار
 اهلعج ام « ةرجهلل 4517 ةنس ًاماع نيثالث وحنب ىبلاعثلا دعب ىوت دقو « ىزرخابلل
 اوقلج نومرضتع ةسدلا ءاردش" نأ قدا: قوي يعارفشلا نتعب نع ثلا ف ًانابحأ نادزارق

 . ةقجالسلا رصع ىف لجألا مهب دتماو هيوب ىنب رصع
 تسلا © قوكلملا رضفلا ىف ةيرعشلا ةكرشلا اناغ نوضت أل :ةفدلا تناك قللذيو

 نالسرأ بْلَأ ريزو هيلإ عفد ام ىناثلا لصفلا ىف انبرمو . هلئاوأب تّملأ امنإ اهنأ وهو « ىعيبط
 ءارعشلل هباوبأ حتف دقف « ةكرابم ةيبدأو ةيملع ةضهن نم ( ه ؛86 - 45 ) كلملا ماظن

 ىف ىزرخابلا دشنيو « قارعلا ءاحنأ لك نم هنوحدمي هوءاجف « ًارمغ ًالاون مهيلع قدغأو
 نأ ول , اماع نيسمخ وحن ةوجف وأ ةرغث ىزرخابلا دعب اناقلتو . هحنادم ضعب ةريثك عضاوم

 « ةرغثلا هذه ّدسل رشن ىريظحلل رصعلا لهأ ةرّصعو رهدلا ةنيز باتك ىمسملا ةيمدلا ليذ َ و ع نو .
 نمو هرصع لهأ ءارعش نم ةريبك ةفئاط عمج دق ناكو 0517 ةنس ىفوت ىريظحلا نإف

 ركذن نأ انب ىرحو . هراعشأ نم ًائيشو هلاوحأ نم ًافرط رعاش لكل ركذو . مهمدقت

 ةنس فوت دقو « سماخلا نرقلا طساوأ ىف دادغبب روهشملا رعاشلا ( نسحلا نب ىلع) ٌردَّرَص
 بحاص (دمحأ نب رفعج) ىدادغبلا جاّرسلا نبا لثملابو « ناكلخ نبا ىف ةمجرت هلو 8

 ىريظحلا الت دقو . هريغو ناكلخ نبا ىف ةمجرت هلو 5٠٠ ةنس ىوتملا قاشعلا عراصم

 ةقيرط ىلع ىبرعلا ملاعلا ءارعشل اهيف مجرت ىتلا ةديرخلا هباتكب ىناهصألا داعلا ةرشابم
 لدي ام « ىريظحلا نع ارارم اهيف لقني وهو « ةضيفتسم هتاجرت نأ ريغ « ةميتيلاو ةيمدلا
 . نم نآلا ىتح روشنملاو . ًافنآ اهنع انثدحت ىتلا ةرغثلا ىف اوطقس نمت نيريثك ىفالتي هنأ ىلع
 ملاقألا ىف ايك « قارعلا ىف لوانتت ىهو . ةمخض تادلحجم ةعررا ةديودجا كف ”قفارعلا مسق

 ءارعش ضعبل تضرعت دقو« م١07٠ ةنسوحن ىّتح ىرجه لا سداسلا نرقلا ءارعش « ىرخألا

 دادغب خيرات رظناو ١١8/19 ءابدألا مجعم )١(

 ؟7١/078 بيطخلل
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 ظ ىح سداسلا نرقلا نم ئدتبت ةيقوجلس ةرتف : نيترتف نيب عمج اهيف داعلاو . سماخلا نرملا

 « خيراتلا اذه ذنم مكحلا ناحلوص ءافلخلا ىلإ در ذإ ةيسابعلا ةفالخلا ةرتف مث ه ه١ ةنس |

 ةديرخلا نم لوألا دلحملا حتتفي داعلاو . قارعلاو دادغب ىف ةقجالسلا دهع كلذب ىبّتناو

 ءىضتسملا ىتح ( ه 457/- 47 ) هللا رمأب مئاقلا ذنم نييسابعلا ءافلخلل مجارت ضرعب

 نساحم هيف ركذي باب حتفي مث . راعشأ نم هلام ةفيلخ لك عمو ( ههاله - ه5 )هللا رمآب
 نم هفرع ام ادشنم « ءئضتسملا نمز ىتح سماخلا نرقلا .طساوأ ذنم .باتكلاو ءارزولا

 ةحفص قئام وحن هلك كلذ ىف ىضْمُّيو « حئادم نم ليق ام ضعب ركذي دقو « مهراعشأ

 ةمجرت صِيَب صْيِحلا مساب فورعملا رعاشلل مجرتيو « لوألا دلجملا نم ريبكلا عطقلا نم
 نيسمخو ةئام وحن ىف فورحلا ىلع ةبترم هناويد نم ةريثك اراها اف ضعي « ةيفاض

 حلفأ نب ىلع مهمهأ لعل ٠ رفا كانو هند ةمش لاب ىناثلا دلجما ىف هعبشيو « ةفيحص

 « ًابرغو ًاقرش دادغب داوس لاعأ نم ةعاجي ثلاثلا دلحملا ىف قتلنو . انيْلَج نباو ةيراّبملا نب

 رابنألاو تيهو ةفوكلاو ةّلجلا ءارعش نم ةعاجركذي مث « يور
 تنعاضت .ىف .باتكلا اذه نم لوألا مسقلا ىف داعلا دنع ةلحلا ءارعشل انضرع دقو

 مهمهأ ناكاميرو ؛ ةعساو ةازيش نع تيدخلاب تاكا هل يبو ,ودبلا ءارعش نع انثيدح

 ف علا دلجملا رمتسيو . جاجح نباو 00 نبا زارط نم نجام وهو « ىداوسلا نبا

 « اهئابدأو ةرصبلا ءارعش نم ةفئاط ركذي مت ٠ ملعملا نب نبا مهمهأ طساو نم ءارعش ضرع
 ضرير بق نك اح ةعاقم قوس هلو. قارضتلا كرام قرن كيعس ندب ىو قريراللا ةهرخا

 اباتك هيلع لمتشا ام الإ « داه دشرم نود ه١ ةنس دعب لظنو . هتاماقم نود ابكلو

 لغشي داكي ام . دادغب ءارعش نم ناكلخ نبال نايعألا تايفوو توقايل ءابدألا مجعم
 لصوملا راعشلا نبال نامزلا اذه ءارعش ىف ناها دوقع باتك نأ ولو . ةديرخلل ةيلاتلا ةئامل
 ىرجفل عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءارعش نم رغاشلا غارفلا ٌدسل رشن 4 ةنس وتلا

 ةرّوصم ةيبرعلا ةعماجلاب تاطوطخملا دهعم ىفو .رشني امل هنكلو « قارعلا ريغو قارعلا ىف
 امناو « ةمشلاو ةيمدلاو ةديرخلا لثم نادلبلاو ميلاقألا ىلع ةبترم .تسيل هيف مالعألاو ع هنم

 ناكلخ نبا سي لاح لك ىلع . سيفن باتكو هو « مجاعملا بيترتك « مجعملا فورح ىلع
 . 585 ةنس دادغبل راتتلا حاستكا ىتح دتمن ىّتلا ةرغثلا هذه 0 تاوف اضيأو توقايو

 نب هللا ةبه ذيملتلا نبا لثم ةبقحلا كلت ىف نيبمانلا ءارعشلا ضعب ءب ىلع فّرعتن نأ عيطتسنو

 مجرت ىاهبضألا دامعلا لعلو هم ةنس قوتملا ئذي واعتلا نبا طبسو ه٠ ةنس قوتملا دعاص

 ةنس قوتملا رعاشلا هلبألا اههلثمو : ةديرخلا اب قارعلا مسقلا نم ارشني ام نيذللا نيدلجتا ىف م
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 وبأ مهمهأ نم « ءارعشلا نم ةفئاط عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف اناقلتو . 9

 ىرصرصلاو 897 ةنس نايفوتملا ىرجاحلاو ىفوصلا ىدادغبلا َىِدْرَوَرهُسلا رمع صفح
 . 585 ةئس نايفوتملا ديدحلا ىلأ نباو

 ملعلاو ةراضحلاو ركفلا عيباني نم ريثك فحيو « قارعلاو دادغب راتتلا حستكيو

 ديشر نبا اناقليو « نييناخليإلا لوغملا نمز ىف هطاشن نم ْئش رعشلل لظيو « بدآلاو

 د ,نايفوتمل ىدادغبلا قوكلا ظعاولاو ىرفعلتلا باهشلاو 57 ةنس وتلا ىدادغبلا

 رردلا ىف رجح نبا مهل مجرت نيفلتخم نييقارع ءارعشب قتلنو نماثلا نرقلا ىلإ ىضغ ىضممو . ا/ه

 ىف ةيبدألا ةايحلا ىلع قبطت تذخأ ىتلا ىجايدلا طسو ريبك ىرعش بكوكر هظيو « ةنماكلا .

 لبق ماظعلا قارعلا ءارعش ةمتاخ وهو 76٠ ةنس قوتملا ّىّلحلا نيدلا ئص دصقنو قارعلا
 ٠44 ةنس قوتملا ىطساولا ىحيلملاب بقلملا مساقلا نب دمحم هرصاعي ناكو . ثيدحلا رصعلا

 قتلن داكن الو . 378٠ ةنس قوتملا ةدرّثلا نب ىلع هلثمو « ةنماكلا رردلا ىف ةمجرت هلو

 ىف عماللا ءوضلا » ةباتك ىف ىواخسلا ممل مجرت نم نيب . ناكرتلا نمز ىف مهم رعاشب

 مهّكح ةرود ىف ءاوس نييناهعلا نمز ىف هبان رعاش اناقلي ال لثملابو ١ عساتلا كرقلا نايعأ

 لثم مجارتلا بتك ىف نييقارع ءارعش ضعب دجوي اقحو . كيلاملا ةرود ىف وأ لوألا

 نايعأ ىف رثألا ةصالخ »و موصعم نبال «رصم لكب ءارعشلا نساحم ىف رصعلا ةفالس
 ىناثلا نرقلا نايعأ ف رردلا كلس» لثمو « ةناحيرلا ةحفن ١ ةباتكو ىبحملل (رشع ىداحلا نرقلا
 ةنس ىفوتملا ىوسوملا نيدلا باهش نيتروكذملا نيترودلا ىف همسا عمل نمتو . ىدارملل « رشع
 مظاك دمحم خيشلا هلثمو - طسوتم هيف هرعشو عوبطم هناويدو م15 /ه ١٠م1

 نم نوكي دقو . ىابموب ىف 0 عبط دقو م ١145 /ه ١17١١ ةنس قوتملا ىرزألا

 اوناك لاح لك ىلع نكلو « 2'' مهنيواودل نوم دقي اوناك ءارعتشلا مما ارقن“ نأ :كقيرظلا

 . ءارعش ةملكل قيقحلاىبعملاب ءارعش موكا نيماظن اعيمج

 تاحشومو تاديقعتو تاّيِعاَبَ
 فيكو نازوألا ىف ديدجت نم ءارعشلا هب ضب ام لوألا ىسابعلا رصعلا باتك ىف انب رم

 وللا هنونع وف عاش ام لوأ لعلو « 20 ىاوقلا ىف رخآ ديدجت هقفار ديدجتلا اذه نأ

 ىسابعلا رصعلا باتك ديدجتلا اذه ناولأ ىف رظنا (7) سابعل قارعلا ىف ىبرعلا بدألا خيرات عجار 00

 . اهدعبامو 195 ص ( فوراعملا راد عبط ) لوألا مساس نا88 .7884/9 ( دادغب عبط ) ىوازعلا
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 رعشلا ىف عسّني هدعب همادختسا ذخأو ديزي نب ديلولا همدختسا ذإ « جودزملاب ىمسملا

 . ةفسلفلاو مولعلاو خيراتلا هيف نومظني ءارعتشلا هعتو 6 كسلا هع دوبنابا كلم ىيلعتلا

 نيب ةيفاقلا دحتت هيفو ًانيعم ًانزو هل نيراتخم ىونثملا مساب دعب ايف سرفلا هامس ىذلا وهو

 ا ل ول يد يو ارا سلب اوف

 ىف ةدحولا موقت نأ دعب |مف نيحاشولا محلأ ىذلا وه كلذ نأ نظلا ربكأو ءرطشلا
 اذه قف جودزملا نوللا اذه مادختسا عستا دقو . تيبلا ىلع ال رطشلا ىلع مهتاحشوم

 ةزوجرا ىف هوعدوي نا نود املع ءاملعلا كرتي مل ذإ « تارامإلاو لودلا رصع : رصعلا

 :نف .لكو ملع لك ىف تاجودزملا هذهب ةيبرعلا تابتكملا جومتو « ةجودزم

 نم فلأتت دئاصق ىهو « لوألا ىبابعلا رصعلا حتاوف ذنم تاطمسملا ترهظ دقو

 اهتيفاق ىف رود لك روطش قفتتو ءرثكأ وأ روطش ةعبرأ نم فلأتي رود لكو «راودأ

 نم ةريخألا روطشلا عيمج ىف رعاشلا اهمزتلي ةرياغم ةيفاقب درفني هنإف ريخألا رطشلا ادع ام
 ةرهوج دنع قتلت كولس ةدع اهيف مظتنت ةدالق وهو « طخسلا نفي قضت لهسلاو . راودألا

 ةيرعشلا كالسألا وأ راودألا عم قتلي كلس ىرعشلا طّمسملا ىف رود لك نأكو « ةريبك

 ىبأل نيطّمسمب لوألا ىسابعلا رصعلا باتك ىف انلّثَم دقو .ريخألا رطشلا ةيفاق ىف "
 تاطفسلا نو مح نم اذا قويورطخ عبرا قم انهدعأ ف وودلا لاك نب
 نيح ىلا نيح نم اهيف ءارعشلا مظنيو « ةديصقلا راوحي ةمئاق ا لولا رضع ا

 اهتقاشرو ناسللا ىلع اتفحو ةظافلا ةيفضتي ةياتعلا دشا مهنم ريثك ىنَعو « ةعاربلل ًاراهظإ

 .ىبأل ةديرخلا ىف ىناهبصألا داعلا هدشنأ () طمسم نم راودألا هذه ىف دجن ام وحن ىلع

 : ملسم نب ىلاعمل

 ىّعم ًاقشاع لص اع تددص دق مل ؟ ىّنحت مك ميراي

 اًنهَتام لصولاب
 ل لاَ / كولا ”قيحّرلاو ُدهشلاو ل , يسلم

 000 اجي هنتْجَو نب لا
 مالملا مفني ام ماقسلا هفش نم اومالو اورّيغ دق

 انج لاوه ىف نم

 ؛ هيلع رودت ىذلا اهبطق عبارلاو «روطش ةعبرأ نم فلأتي طمسملا اذه ىف رودلاو

 ةتسلا روطفلا+ تاذ اهلثمو « تاسمخنلا ىمستو ةسمخلا روطشلا تاذ ةاطحسملا هلثمو

 0 +, / * (قازعلا مسق) ةديرخلا رظنا 0(
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 دئاصقلا ضعب سيمخت ةرخأتملا بقحلا ىف عاشو . تاعّبسملاو تاسّدسملا ىّمسيتو ةعبسلاو
 ى رع ِ 1 5 َ

 هتدربو ىريصوبلا ةيزمه لثم ةروهشملا

 ىسابعلا رصعلا باتك ىف انركذ دقو « جودزملا رعشلاو تاطمسملا عم تاّيعابرلا رهظتو
 انبرضو « ةيهاتعلا ىلاو ساون ىبا دنع ترثك اهناو درجع داحو راشب عم تادب اهنا لوالا

 ةعبرأ نم نوكتت اهنألو « نيتيب كلو رعشلا نم روطش ةعبرأ ةيعابرلاو « ةلثمألا ضعب اه

 . رطشلا امأ « ةيفاقلا ىف عبارلاو ىناثلاو لوألا رطشلا دحتي ةداغو : ةيعابر تيم روطش

 ىف اريثك تايعابرلا هذه اناقلتو . فلتحي دقو هتيفاق ىف روطشلا كلت عم دحتي دقف ثلاثلا
 رعاشل مجرت هنأ انب ٌرمو ءابدألا مجعم لثم بدألا بتك ىو « ةديرخلاو ةيمدلاو ةميتيلا

 رود لك رود سرج لع لمتشت ةزوخرا هل نكذو..+ قايغلا لع قي ةلزدام قم

 . ةيبرعلا ىف ىرودلا رعشلا روهظل ميدق نم ةيعابرلا طمن دعأ كلذبو . ةدرفنم ةيعابر

 لب « نيعم نزوب ةيعابرلا نوّصْخَي ىناثلاو لوألا ىسابعلا : نيرصعلا ءارعش نكي مو
 تارامإلاو لودلا رصع : رصعلا اذه ناك اذإ ىّبَح رعشلا نازوأ عيمج ىف اهنومظني اوناك

 0 (ود و ) تفوح 0 مسا اهل نيذختم نطو 2 برعلا درو را اندجو

 نلعف » : وه اديدج انزو اهيف نومدختسي اوذخأ اعيمج برعلاو سرفلا نإف اضيأو . نانثا
 نلعف» وه ناث نزو هنم مهأو « نويضورعلا هطبض ىذلا وهو «ْنلْعَف نلوُعَف نلعافتم
 ( تيبودلا ضورع ىف ناتديرف "7 ناتلاسر كلذ روصتو . « نلعفتسم نلعفتسم نلعف

 نزولاب ىّتعُت امهالوأو 544 ةنس ىفوتملا لّحرملا نب كلامل امهو « دادغبب ىجان لاله امهرشن

 نأ ىجان لاله حجر كلذ لجأ نمو « ىناثلا نزولاب ىنعت ةيناثلاو «٠ تيبودلل لوألا

 زكا اوناك سيماخلا ةرقلا قف نرفلا نأ ىةينو نكللاف عنص نم ةيناثلا ةلاسرلا نوكت ال

 ى اناقلتو « هتايعابر ىف مايخلا نع فورعم وه ام وحن ىلع برغلا نم تايعابرلاب افغش
 ىف اهلاعو ةيسابعلا ةفالخلا ىنظوم نم رعاشل اهيف داعلا مجرتيو « ةريثك تايعابر ةديرخلا
 هلا لورود تشوتلا7 نيالا ياش سد 6 يرحل" سفاربلا نرفلا نم كاع

 هلوق لثم نم تايرمالاو تايلزغلا ىف اهنم ةفئاط هل قوسيو « تايعابرلا مظنب اجهل ناك
 : الزغتم

 ينم مخ دن دل نقلك ن2 * ايقاب قا جب ايلا 1 هس

 )١( *8ا//0 ةديرخلا ىف هتمجرت رظنا (5) نم ثلاثلا دلجملا نم عبارلا ددغلا ىف نيتلاسرلا رظنا .

 دادغبب دروملا ةلحم .



 ضر

 .فدالا فدنرب اير قص املا للع روب ع طا ١ #7ت
 تلاع "انا لوقو < لراس نيمنك حام لاف تعوم نوف هتراز هتبحاصف'
 ء بكرلا ىداح ىدانو قارفلا ناك ىتح « ءاقلل ئماظلا دقتملا هليلغ 300007
 ةيرمخلا تانغ رب ةففو تندر نس يمال لاقي اك وأ فوقو نم هعدوت تءاجف

 : هلوق

 .ابابلج كفل نع كسب ِ نابل تقرتساو ةضصو# كفر

 اباجناف اب محلا َدرَط ٠ قاب نكح دعو ردا ردب اب

 7 لا اي لا

 حرطتو « لوقي اك « سفنلا شعتنت ىتح « مغلاو مهلا نم اهبلإ ر نازقلا قدا ةرايغ وا رسل

 قوسيو . برطو سنأ نم اهسلحم ىف دجت امو رمخلا ناند نم بعت امب ةايحلا سؤب اهنع
 دماح نب دمحم هللا دبع وبأ هدشنأ امم هنإ ًالئاق تايعابر عست ةيناثلا تيبودلا ةلاسر بحاص

 ةلاتلا :ةيعابزلاب اهلبتسو + ةديزللا خان :قنايبضألا

 هتف نم كدرو ىلع كسملاو  ُهَتْيَلأ ..نم كد ىلع .درولا

 هتتش دق كاَوه الْمَش عمجا هيك نم كيان لع بلقلاو

 نيف 00 حافلا ذم ليلق ريغ لمحي ريوصت نم هيلع تلمتشا امب ةعيدب ةيعابر ىهو

 نأكو , هلوح رطع رجيرأل أرش هان هلعجيف دوعيو « ايفيمح ًادرو 3 اهحاص لعجي

 هداؤف ناو . هردص ى لازي ال هبلقو هتبحاص ىأنت نأ بجعبو ع هيلع رذ اكسم

 ظ قوعنوب اهيل در ةلاوضن لعل « تتشملا هلمش عمجت نأ هتبحاصل عرضبو « ًاقرف عزوتيل

 ىلع تفي ىزوجلا نبا اهدشنأ تايعابر نم ةفئاط ًاضيأ ةيناثلا تيبودلا ةلاسر بحاص
 ناكو ظاعولا رابك نم ىزوجلا نبا ناك دقف « قوص لزغ هنكلو لزغ اهعوضومو « رشع
 : هدشنأ اممو ء فوصتلا ىنس

 ىراتسأ اكتاه ليسي عمدلا»و ىرارسأ ْعِشُت ال لرش ” ىلا
 ىراناو ىوحلا اذه نم !ىرانا/ -رادقملا ىلع ال« ديزي قوشلاو

 ًابلاط ىكبيي ًامئاد ذإ ؛ ًانايك هل عيطتسي ال وهو . هبح متكي نأ هيلإ بلطي هبيبحف

 قوشلاو « ةلههم بحسك اراردم ليست عومدلاو « هئاكب قو هبلط ىف احلم « لاصولا

 مقسيو ىئضي ىذلا ةيلعلا تاذلا بح هنإ . هنارين نم عجوتي وهو هيوكيو هعذلي
 هدشنأ اممو . ةينابرلا تاذلا لاصوب نوعلوملا نورباصلا الإ اهقيطي ال امال ملأتي بحمن او



 م

 : تايعابرلا كلت ىف ىزوجلا نبا
 3 5 0 ربجلا رودقملا ىرج اذكه ؟ عنصأ أم

 نيبو ىبب موقي بابجلاو 6 ام لوقي ءروجهم بحم 0 ضيفت ةيعابرلاو
 انه نأ وعن ابل هناو وعدو لك انا ةميلالا ع ىرج اذكه « ىلبوبحم

 و دبي و مرتو لري رح دعا ( هسفنل
 : هيلع بتك ىلزأ ردق « هكابش ىف رَّثعتي ىذلاو هب مير ىذلا ولا اذه زيسأل هناو

 ىو « ةئسلا سفن ىف داعلا وتو 941 ةنس ىفوت ىزوجلا نب او . برهم الو هنم ٌرفم ال

 ًاراشتنا ترشتناو اههرصع ىف تعاش دق اهنأ ىلع لدي ام تايعابرلل امههداشنإ ةرثك
 نب كلام لوقيو : عباسلا نرقلا ءارعش نم هريغو ىرجاحلا دنع اناقلت ىهو . ًاعساو
 لب بسحف ءانغلا ف بذعتست نكت مل اهنأ نظلا ربكأو « ءانغلا ىف بذعتست اهنإ لحرملا

 ىيشلا لماك عمج دقو ءركذلا تاقلحب ةفوصتملا ديشانأ ىف اضيأ بذعتست تناك

 . تيبودلا ناويد مساب اهرشنو روصعلا رم ىلع اهنم ةريبك ةفئاط
 .ايصقتلابهانروض ىذلا ديقعتلاو عنصتلا بهذم رصعلا اذه لئاوأ ذنم رعب ذخأو

 ف ةيعيدبلا تانسحملا نا فيك انحضوا دقو « ىبرعلا رعشلا ىف هبهاذمو نفلا » انباتك ف

 دنع اهغابصأ ضعب اهقرافت وأ اهليازت تذخأ امنأك هل قباسلا قيمنتلاو عينصتلا بهذم
 ةراعتسالاو فابطلل ىبنتملا مادختساب كلذل انلثمو « رصعلا ءارعش نم مهريغو نييقارعلا

 اودخاوو خلا ةوللاب: رضعلا» اذه ىف ءارغلا علوأ دقو . سانجلل هريغ مادختساو

 قوتملا )١ ىطساولا رئاوجلا ىلأ لوق اهروص فخأ نمو « ةفلتخم تابوعص هيف نوبلطي
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 اهلو ىدوهع ناخ املوق نم ىزحاو

 املو اييلع ٌاَفْقَو ىنريص نم قحو

 اهلَو ىنثّسك الإ ىرطاخب ترطخ ام
 ةياهن ىف رورجم او راجلا نيبو اهنيب سناج دقو « وهللا نم لوألا تيبلا ةيابن ىف الو

 . ثلاثلا تيبلا ةيابن ىف دجولا ةدش ىأ « هلو » ةملك نيبو امهنيب سناج م ناثلا ةتيبلا

 دعب ىضمن داكن ال اننأ ريغ « هتفخل تايبألا كلت ىف دقعملا سانجلا اذه لبقي دقو

 )١( ناكلخ نبا رئاوجلا ىلأ ىف رظنا 5/١١١ لادتعالا نازيمو 508/8 مظتنملو خيراتو ١/78 .

 ةيمدلاو 97/9/ دادغب ١/ "47ةديرخلاو 5/ ١/ مع



 مل

 َ رثكي ناكو 541/ ةنس قوتملا قرافلا ا موب ىلا قتلن ىتح هبحاص

 ؛ ًاتيب رشع ةسمخ عمجت ةديصق هلو « توقايو ىناهصألا داعلا ظحال اك « سينجتلا

 نيع ىنعمب ىلاوتت ىهف « لماكلا سانجلل ًابلط «نيع» ةملكب موتخم اهيف تيب لكو

 . ديدش ضلكت وهو . اهيناعم نم كلذ ريغ ىلإ ءاملا نيع ىنعمبو بيقر ىنعمبو ناسناإلا
 ىف ًأظفل اهنايدؤي نيتملكو ةملك نيب سانجلا نّوكت ةركف اوعاشأ نم دحأ هنأ انظ نظنو

 : هلوق لثم

 ىضارمو ىلالعإ َريكم ايو ىمسج فلتم اي كار
  ىضار مأ كبح ىف ىلع ١ اطخاس ىتئبتِضَأ اه دعب نم

 ةملك ناسناجت وأ نالباقت ىناثلا تيبلا ىف « ىضار مأ» نملك نأ حضاوو

 مل تايبألا تاياهن ىف تاسانجلا هذه لثم نأ ظحاليو . لوألا تيبلا ىف « ىضارمأ »

 ىف مزلي الام موزل ةركف ًاضيأ ققحت تناك لب « بسحف سانجلا ةركف ققحت نكت
 مزتلي ناك هنإ داعلا لوقي كلذلو « ىور وأ فرح نم رثكا ةيفاقلا حبصت ذإ قاوقلا

 فلكلا هذه لثمل هتايموزل ىف حتف ىذلا وه ءالعلا ابأ نأ قحلا ىفو . هيفاوق ىف مزاي الام
 هبلطي ناكو (« ىبرعلا رعشلا ىف هبهاذمو نفلا » انباتك كلذ حضوي ام وحن ىلع سانجلا ىف

 هعينص مهلتسي ىريرحلا لعج امم « ةملك رخآو تيبلا ىف نيتملك وأ ةملك لوأ نيب ًانايحأ

 0 ةيبلحلا ةماقملا يف

 هين راو نظعأ نإ شاور ةفرالا ”راشت - هني ميم

 همركملو ددٌّوسلا ىتقتل  هتأت ال تعطسا اهم ٌركملاو

 ةظفللا نيب سناج ىناثلا تيبلا ىف وهو امهرخآو نيتيبلا لوأ نيب تا سانجلاو

 ساقلا ىف ديقعتو بيعصت كلذ لكو . ةريخألا ةظفللا نيبو اهتيلات نم ءزجو ىلوألا

 .هارتف ه8 ةنس قوتملا نيقرافايم ليزن ىكصحلا ةمالس نب ىبحي ىريرحلا فلخيو . سانجلا
 اهحتتفا صقانلا سينجتلا ىلع اهانب ةديصق اهنم سينجتلا ىلإ اهب ًادصاق دئاصق ضعب مظنب

 مزاه.زاه وهو ىرغي لهجلاو . مزاخ زاخ لقعلاف ىوم ا . عطأ

 ىلع نيتيلاوتم نيتملك نيب ًاسناجم ةديصقلا ىف ىبضميو . رخاس : زاهو . رهاق : زاخو

 اهلحم تلح ذا « رعشلا مظنل ةينادجو ةجاح كانه دعت مل هنأكو ةفلكتملا ةروصلا هذه

 )١( مسق ) ةديرخلا قرافلا دسأ نب نسحلا ىف عجار 5 .

 ه0 ( ماشلا مسق ) ةديرخلا 2( ةأورلا هابتاو ه4 ءايدألا مجعمو 1/7 ( ماشلا :

 ١ ثايفولا تاوفو 8/7 بهذلا تارذشو



 فش

 . هتعانص ىلإ رعاشلا اهكلسي ىّبلا هتارمم بيعصتو رعشلا ىف ديقعتلا ىلإ ةجاح

 ودعي اقااودعاروتعلا اندجو. اا فدل قص ةيعيدب ذنم تايعيدبلا ىلإ انعجر اذإو

 م اوراق كفو يرو ايلا وقت وول او نعل اهيضقنر فكل و ةنيديت اناولا نونيضع هقرناازق

 ذلت اهنإف في رشلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا ظافلأ ضعب رعاشلا سبتقي نأ نّسَحو ؛ سابتقالا

 « مهدئاصق اهنونمضب فاليسالا واطخا ندنانتفا قع اوكا ءارعشلا نأ ويغف نسفنلا

 ارعاش نم نأ وللا ذه مهفلكت نم غلبو « مهراعشا ى ةينادجولا ةكرحلا لطعي ام

 هحنادم ىدحإ نمضي م 1759 //ه 11417 ةنس قوتملا لحل نجف كمحأ خيشلا ىمسب
 07ه كالا ىرالو» رطنع هلق دعوستلا ق١ ةزوهكلا- كلاش. قرا ةقلأ نيف اروطق

 دقو « ةفلتحما تافاقثلل عنصتلا ىلإ رصعلا اذه لقاؤأ كتم ءارعتشلا ىلا عفدو

 ضعبل هعنصت انروصف « ىبرعلا رعشلا ىف هبهاذمو نفلا » انباتك ىف كلذ انحضوأ
 ظافلألو ةيفسلفلا غيصلاو راكفاللو ةيفوصلا ةرابعلا تامسو فوصتلا تاحلطصم

 وبأ هعبثو . ةذاشلا ةيفوكلا ةيوحنلا ابيلاسأو ةردانلا اهتاقاقتشا ضعبو ةبيرغلا ةغللا

 ءارعشلا ىضمو . ةيمالسإلاو ةيوغللا مولعلا ظافلأل عنصتلا نم هتايموزل ىف رثكي ءالعل

 تيل املا ؟ ىف ةيدعتلا اناا ةوفهتلي ةيريكلا نيرعاشلا دعب قارعلا ريغو قارعلا ُْف

 تدفع م ادرتكو ١ دقت اك فلل ناكوب و ةنيلتك تن اك كغم نمت نق عرط ا

 . بوردلاو تارمملا قيضأ نم هيلإ كولسلا ىف مهتراهم اورهظي ىّتحو « مهلمع ءارعشلا

 دعت مل ةيرعاشلا نأكو « رعشلا ىف ةيسدنهلا نيراقلا نم روص ًاعيرس رهظت تذخأو

  نكمي امب ساقت تدغ لب ٠ سانلا سوفن ىف مالكلا هثدحي ىذلا ىنادجولا رثألاب ساقت

 ذإ « باوبألا هذه حتف نم مهأ ىريرحلا ناك امبرو « دمع نم رعاشلا هثدحتسي نأ
 ادرط تايبألا اَرَقُث نأ كلذ نمف « ةريثك ةيظفل نينافأب برغي لازي ال هتاماقم ىف هارت
 + :هلوق لكم نمي ةييرقملا, ةفاقلا قف دلاح يكفر

 اسلج نإ عيغاشم  مشاغ بانج نا
 فرخ لا طفلا ف فال أ ةوك هلوأ نم ارقي نوخا دف ٠ أرقي تيبلا ناف

 هوعمو ةيعيدبلا تانسحما نم ل كلذ اولعج هدعبا اوءاج نم نأ بيرغلا نمو

 ىهو « ةيرعشلا ةماقملا قف هضرع ناث ىبمدنه نيرمتو ا ساو هلال ناحفم ل ا

 : ةروصلا هذه ىلع ةيجراخلا اهتيفاق ريغ ةيفاق اهلخاد ىف مزتلا تايبأ

 زادك ةرارقو: عدلا كرك هينا ةتنلا :اينذلا: طاع ب

 ها 3 سابع )١(



 م

 داود نس اع ادن اذغ هكا اينو كحيلان قاد

 لماكلا ءوزجم نم ناتيبلا حبصأ ىناثلا رطشلا ىف ةيلادلا ةملكلا دنع انفقوا ذإ اننإف

 : وحنلا اذه ىلع

 قدرا كلاي ةقأ حا ملا" ةاققلا يظاخ اذ
 ادغ اتكبأ اهموي ىف | تكحضأ ام ىتم ٌراد.

 هام ىلا هن ل اذه تاكا

 فونأ ئكذ لضف هبا كيرف أ فلم لع
 | ةيورملا نيتماقملا ىف كلذ رركو « ةماقملا سفن ىف لثامم نيرمتب نيرقلا اذه ولتيو

 زارط وه « رخآ ىطَخخ زارط نم ًايرعش انيرمت عدتبي ةيبلحلا ةماقملا ىف هارنو . ةيركبلاو

 ل لافلام نامل فورحلا

 حامسلا درو لمألا ةرزوارع حالسلا :٠ لح كداّسحل ددعأ

 ةفلؤم هتالك لك « ًايناث يَ ًابرعش ًانيرمت هيلإ فيضي لِ « نيرقلا اذهب قتكي الو
 0 ا ةمجعم فورح نم

 هي 6 1 فو فض 2 د

 نم هنأ سحأ هنأك وأ « هاعّنقُي مل ةماقملا كلت ىف نييسدنهلا د نيذه نأكو

 لب « همدعو طقنلاب ةرملا هذه قلعتي ال « ثلاث ىطخ نيرمتب ءاجف |هتاكاحم نكمملا

 : لثم ةلئاتم اهنأ ةعيرس ةرظن اهتالك ىلإ رظني نم نظي ذا « فورحلا لكشب قلعتي

 دي دي كيذا دس ةكأتو دقي دق 00 كر

 ارهش سيل فلذا لكمم احضاو اًيطخ اسينجت نييلاوتم نيظفل لك نيب نأ حضاوو

 ىرن كلذلو ا نوبجعي اوناك مهنأ ريغ : 07 ندقع 2 و نيران وه امتاو

 ىق ةيسدنهلا نيراقلا هذه ةمتت نمو . اريثك اهنم نومظني - نيرخأتملا ةصاخو - ءارعشلا

 ةللذ نيم اني امتع قللت انام دقوا رودقلا + سباح الوب زاقلألا ةراق عقلا

 الو . 2" ةديرخلا ىف داعلا لقني هنعو ىريظحلل زاغلألاو ىجاحألا ىف زاجعالا باتك

 نم ةفئاط هل رك ذيو « بيبطلا ىينلا 0 يكد وعنا تعش عاقل ميصران ذآ يلب

 ّ 0 ] ءات اهنوأ دئاصق نم داعلا هاورام بععللا هذه نم )١(

 4076/5/4 ( قارعلا مسق ) ةديرخلا (؟)  اهرخآو لاد اهوأ وأ ميج اهرخآو ٍيج اهنوأ وأ ءات اهرخاو

 اهدعبامو 448 ص ردصملا سفن (*”) 2 ماشلا مسقو /49/5/4 ( قارعلا مسق ) ةديرخلا رظنا لاد



 نايا

 + لوفر ههيقو" الا و ناختملا كاك ويت ةناعرلاوب نقلا ةيرغتشلا زهزاخلا
 سيقت اف سقف لجر الب ١ 2 امسج هنم فلاخي سار هل

 سينأ هنع ىأَن دق قوشم ماهتسم بص نينأ نئي 2
 سيح .هيف“ وما نكلو -ىوهيف تابابص: ذب: يلو

 اهيف اودشح هدعباو ءاج نم نأ ريغ « ةفيرط هزاغلأو « داعلا اهركذ ىرخأ زاغلأ ريغ

 ذإ ءرعشلا ىف خيراوتلا نم ةرخأتملا بقحلا ىف ءارعشلا رثكأ دقو . ًادقعم ًائيدر ًارعش

 وأ مهدئاصق اهيف اومظن ىتلا ةنسلل نيخرؤم لّمجلا باسحب تيب فصن وأ ًاتيب نوبسحي
 . ىنعم ديفي ال امه كلذ ريغ ىلإ مالغ اهيف دلو ىلا ةنسلل وأ هب اوأنه ىذلا نسرعلا ةنيبل

 ضعب مهل درفنسو « تيما ًامالعأ دل ًائاد نوديحم ءارعش كانه ناك دقف كلذ عمو

 ظ . ةيلاتلا فحصلا

 ىفو بدألا ىف اهنيب دوست تناك هنأ ىطسولا روصعلا ىف انهلاقأ هب زاتمت ام مهأ نمو
 تلعج امك « اهعيمج ةيبرعلا دالبلا رعاش هنأك ميلقإ ىف هبان رعاش لك تلعج « ةدحو ملعلا

 ةلثمألا ريخ نمو « ىرخألا ملاقألا هيف مظنت نأ ثبلي ال ملقإ ىف رهظي ديدج نول لك
 نرقلا ىف اهنيناوق ال عضيو سلدنألا ىف رهظت اهدجن ذإ « تاحشوملا كلذ ىلع ةلادلا

 قارعلاو ماشلا ىف ءارعشلا ةنسلا ىلع اهارنو « كلملا ءانس نبا وه ىرصم رعاش سداسلا

 جاتلا وه ىلصوم رعاشل 27 ةحشوم ةديرخلا ىف اهتلثمأ نمو « ةيبرعلا نادلبلا نم امهريغو
 ىرغت نبا هل مجرت ريبك قارع حاشو عباسلا نرقلا ىف اناقليو . ه4 ةنس قوتملا ىطلبلا

 بحاص نسحلا نب ., دمحأ () لصوملا نيدلا باهش مساب ىاصلا لبملا ىف ىدرب

 هل ةحشوم ىدرب ىرغت نبا دشنيو « حيدملا ريغو حيدملا ىف اهمدختسي ناكو « تاحشوملا
 : وحنلا اذه ىلع رحم ادع 0 ىضاقلل ةحشوم اهب ضراع

 ةّلكألا َديغ 2 قافو هلك نسحلا ىَوَح ْنَه ىف

 "لهألا ضع هيت انبي ووبمت مام 0

 حابصلل ةقرقو ىلايل هرعشف
 حامّرلل هدو لاصُنلل نيو

 ] حاقالل هرغتو لالُز هقيرو

 ميسا يطرا رخل يراك عيا انه ةلكألا ١( "85/7 ( ماشلا مسق ) ةديرخلا )١(

 رهاوجلاب نادزت ةباصع ىهو ليلكإ ىدرب ىرغت نبال قاصلا لبملا ىف هتمجرت رظنا (؟)
 581/١ ( ةيرصملا بتكلا راد عبط )



 مم

 - فرعي ناكو «راودألاو لافقألا تعباتت مث « رودلاب هالتو لفقلاب هتحشوم أدب دقو
 نأ نسحب حشوملا ةقاشر لماكتت ىكل هنأ فرعي ناك اك « ةقيشر ةبذع هتالك بختني فيك

 رعت نبا هل دقنأوز عيدب قيسوم ءافص اهيف ىرسي نأو ةريصق راودألا ىف روطشلا نوكت

 : ىرصملا ىمعألا رفَظم ةحشوم اهب ضراعي ةحشوم ىدرب

 ىلحلاب ىَبَرْلا ناجيت بحس اي 0 ىىلْلَك
 نظ وهو « هاقيسوم ةعورل ٠ كلملا ءانس نبال حشوملا اذه نأ فالسألا ضعب نظو

 ىضمتو . ةنس ةرشع سمخ وحنب هدعب وت دقف « ًابيرقت هرصاعي رفظم ناكو ءىطخم
 :ةةووصلا“ هاله. ضوملا ةجيكرم

 05 الو ..نيماك حارات 9

 0 ىلخلخ اط مث اهراوس ىلحلاب

 ردلا لثم موظنملا كبابخ ١ ررغنم

 رمجلا قوف توقايلا هنأك ١ رمخلاب
 رهزلا موجنلا لاثمأ ضوَرْلا ف َرَهَزلاَو

 فصي قحبو « ةمغنلاو سّرَجلا ىف اهنيب ةمءالملاو ظافلألا باختنا ىف ةحضاو هتراهمو

 تاحشوم هل نإ لوقيو . قئار مظن تاذ اهنأو ةعيدب اهنأب هتاحشوم ىدرب ىرْغَت نبا
 ىقتنثاب هناويد ىف قتلنو « ىلحلا نيدلا ىنص هدعب نييقارعلا نيحاشولا مهأ ناك امبرو . ةريثك
 عمو . ةيفوص ةحشومو لزغلا ف سمخو ءارمألاو كولملا حيدم ىف تس اهنم ةحشوم ةرشع

 نع تاجرد وا ةجرد هتاحشوم قف طببم هناف عباسلا نرعلا دعب اناقلي توص لمجا هنا

 قب نب ركب ابأ اهب ضراع ةحشوم ةحناف ىف هلوق هتاحشومل علطم فخأ ناك امبرو ىلصوملا
 : هل ةعيدب ةحشوم ى روهشملا ىسلدنالا

 احالّسسلا قلو َظْحللا رج ىلا ليقصلا فيسلا بحاص
 ْ لتاوقلا نويعلا براي كل

 "'لياذو 2 فيس لمح نع ىنكام
 كالا اهلا ودببت نْيعا

 احارج ًابولق انم تقثوأ الإ ُنسحلا اهفَج ىف ىرس ام
 هظفل ىفصي هتلعج اك « ةحشرملا هذه ىف قوفتي هتلعج ىّبلا ىه ةضراعملا تناك امبرو

 . عيدبلا علطملا اذه ىف ةصاخو « ليبسلسلا بذعلا ءاملا هبشي حبصأ ثيحب ةديدش  ةيفصت

 حمرلا : لباذلا )١(
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 "”حيدملا ءارعش
 نتناتكضا ندعاب هولا نم الإ - ءارعشلا تارشع نم مهاقلن نم لكذنإ انلق اذإ غلابن ال

 نم للقن ال نأ ىغبنيو « حيدم ءارعش اوناك مهدعب اوءاج نمو ةديرخلاو ةيمدلاو ةميتيلا

 اقافن هعومجم ىف ناك رعشلا اذه نأ ىلإ نوبهذي نم عم نيبهاذ مهرعش ةيمهأو مهتيمهأ

 مهو ىللهاجلا رصعلا ذنم خيراتلا حرسم ىلع برعلا رهظ دقف « ةئطخم ةركف ىهو « ًاقلمو
 ةيقلخلا مهتيلاثمو مهلئابقل ةيبرحلا داحمالا مهيف نيمسار مهلاطباو مهخويش حيدمب دونغتي

 وأ مهرخافم ناويد رعشلا ناك كلذبو . بابشلا سوفن ىف ةساوملا كلذب نيكذُم « ةميركلا
 ةزعو دوجلا نم ةيقلذلا مهلثم ناويد ناك اضيأو . ناويدلا اذه وه حيدملا ناك قدأ ةرابعب

 : فينحلا نيدلا رهظ ذنم ةيمالسإ تاعاعشإ كلذ ىلإ تمضناو . ةماركلاو سفنلا

 ىبلا ةلادعلا وأ لدعلا نع نوثّدحتي ًايلاو وأ ةفيلخ نوحدمب نيح حيدملا ءارعش ىضم

 حور نع مكحلا ىف مهرودصو مهاوقت نع نوثدحتي اك « اهنودب سانلا ةايح حلصت ال

 اندحم اولجس الإ بناجألا نم مهئادعأ نيبو مهنيب ةكرعم اوكرتي ملو . هملاعتو مالسإلا
 كلذبو . اقم مهقحمو ءادعألا باقر عطقو فويسلا لّس ىلإ بابشلا اوعفديل اهيف ىبرحلا
 ةودقلا بابشلا ايف دحي « ةيبرت ةفيحص رصعلا اذهل ةقباسلا روصعلا لاوط حيدملا ناك هلك

 لودلا رصع لاوط ةياغلا هذه ال تلظو .ديمحلا قلخلا ىو ديحملا لمعلا ىف ةنسحلا

 لاسم مهن قوديفا كو ةنيرعلا اةمألا ناكر ب0 نور رسب هن رغشلا ل" عد كارانألاو
 مهوعفري نأ نواكتب مهناكو + ةيرعس لايعا قم مهتارامإو مهودل هنوققحي ام لكو ةعيفر

 نأ مهنم لمأت ىتلا ىرخألاو اهوققح ىلا ةمألا لامآ نع ربعت تاراجق ديت نوع سل

 جيلا ىلع مهولمحي نأ نوديري انك مهريوصت ى نوغلابي انا مهلعج امم « اهوّمقحي

 ميدل مهروص ف مهريوصتب اوفتكي ال نأ رثكي كلذلو « ةمألا هديرت ىذلا حيحصلا

 . ةرامإلا وأ ةمألا مهنمو محل ديرت اك مهوروصي لب
 اورصاع نيذلا اهتمتتو ةميتيلا ءارعش رصعلا ىف حيدملا ءارعش نم اناقلت ةجوم لوأو

 ةضهن رصعلا اذه ىف اوثعب - انب رم اك - مهءازوو نييبيوبلا نأ قحلا ىفو « ةيبيوبلا ةلودلا

 عيطتسن نلو « مهسلاحم نم محل اوحتف امو اياطع نم ءارعشلا ىلع اوغبسأ امب « ةيوق ةيرعش
 دمحم نسحلا وبأ مه « مهذاذفأ نم ةثالث دنع ًاليلق فقنس اننأ ريغ « ًاعيمج مهضرعن نأ



 اا

 رصن وبأو ءاغّبلا مساب فورعملا رصن نب دحاولا دبع جرفلا وبأو ىمالّسلا هللا دبع نب

 فيس حادم نم ةثالثلاو . ىدعسلا ةتابن نبا مساب فورعملا ةتابن نب دمحم نب زيزعلا دبع

 م9 ةنس وتو "7 دادغب خركب ىمالّسلا دلو دقو . ًاعيمج قارعلا ماكحو بلحب ةلودلا

 : ةليوط ةديصق نم هيف لوقي ىبهيوبلا ةلودلا دضع ىف عئار حيدم هلو

 رصقلا اه حولي نأ اياطملا ىراَصق 2 ٌلعاج ةطيسّبلا َّضْرَع ىَرَط كيلإ
 | سلا عمتجا اك وابشأ ةثالث ىمراصو مالظلا ىف ىمزعو تنكف
 رهدلا وه مويو ايندلا ىه رادو رولا وه ِكْلَمِب ىلامآ ترشبو

 ةفئاط ىبلاعثلا هل ركذو "948 ةنس ىفوت « لصوملا ىف نيبيصن نم ©" ءاغّببلا جرفلا وبأو

 اس ريرونوشارأ نين ووبانسوف ةفلتخم حئادم هلو « هرصع ىف اهم ىَنْعَتِي ناك هراعشأ نم

 ” نايم نيباةلودللا فيي كرر ةلوددلا فس حيل قمر ا: ييوولاا ةلودلا

 "© ُلَشَو ِهدوُج درو الو قرب لا ْبْلَح ىَرَولا ىف هان ثْيغال
 لمأ ىرولل بِي ملو الم هلت قبب مل نأ ىلإ داج

 نم وهو 408 ةنس قوت « نيعدبملا مهدارفأو دادغب ءارعش نم © ىدكعّسلا ةناق دنأو
 اديع ناكو « قذّسلا ران اهادحإ ىف فصي ةفلتخم دئاصق هيف هلو «ء ةلودلا دضع حادم

 ةلودلا فيس ىف هلو ؛ عضوملا اذه ريغ ىف انب رم اك مالسإلا ىف سرفلا دنع رانلل اروهشم
 : لوقي اهيفو « هيلإ هادهأ لجحم رغأ سرف فصو ىف ةديصق اهنم « ةعيدب دئاصق

 هناك وج هن يسارتلا كفانا نكس 121: لك هج لاك

 هئاشْحَأ ىف ضاخف هنم صتقاف  ٌةئيبج حابصلا ّمَطَل امنأكف
6 
0 

 ذإ ةعئار ةيانك هداوس ةدش نع ىنكو « اعم نيقاسلاو ةّرْعلا ضايبل عيدب ليلعت وهو
 روت | هو :ةنودلا قيس عل: اةهلؤو 2 هذا ويمص نبق طفح ونار كلا" كح

 لم ذلب اندلا بحبصأ قككرت ةلمقا ايش. الرجب .قذ
 ًاضياو « نمزلاو رهدلا نم ىوكشلاو ةساملاو رخفلا ةرثك ىف ىبنتملا وذح وذحي ناكو

 : هلوق لثم نم هرعشب مكحلا رثن ىف هيكاحي ناك

 )١( ناكلخ نباو . "96/9 ةميتيلا ىمالسلا ةمجرت ى رظنا #/وو١

 لحض : لشو (9) 2 ممه/؟ دادغب خيراتو 10/4 ناكلخ نباو ] */١١4
 ما/94/5؟ ةميتيلا ىدعسلا ةتابن نبا ةمجرت ىف رظنا (4) ظ م107/# ىاولاو 7١5/07 مظتنملاو

 ريعو 155/6 ناكلخ باو 155/1 دادغب خيواتو خيراتو 585/١ ةميتيلا. ءاغببلا ةمجرت ى عجار (؟)

 . ١16/8 تارذشلاو 91/8 ىبهذلا ١ه9/#م تارذشلاو ١41/7 مظتنملو ١١/١١ دادغب
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 دحاو توملاو بابسألا تعنت 2 وريغب تام يفيسلاب تمي مل نمو
 فيرشلا امه عيشتلا ءارعش نيب ىبموبلا رصعلا ءارعش نم نيريبك نيرعاشل صرعنسو

 ةنس ل هيقلب روهشلا وصنع مقا نضيف 950 , "7 ىلع : سماخلا نرقلا

 ةهدوج نيد هرعش مع ّ ناكلحخ نبا لوقيو م ةيرصملا بتكلا رادب عوبطم هناويدو :5-ه

 ) ةعيدبلا حئادملاب 2 هناويدو . ةمئاف ةجبمو ةع ةعئار ةوالط هيعو 6 يملا ل نسحو كسلا

 ار بج ىلع ىداحلا «مئاقلا» نم 2 هءادر 5 نأ ”ةلويهر“ ناك

 سارعأ تاليلو قيرشت مايأك بانجو ِّلظ ىف ىَرَولا نامز
 ساك اهسدُنسب لاح اهرهوجي 2 ءهسفنل ًاعاتم َىَوُقَا . ىفطصملا

 ساسآ ١ تبثأو راع لوطأب 2 مهءانب نيعفارلا ءافلخلا نم

 اسارعأ مئاقلا مايأ ىف سانلا نامز لعج دقو « ةعيدب هروصو ةنيصر هتغل نأ حضاوو

 عاشأ امل حارفأو سارعأو دايعأ همايأف « رحنلا موي دعب ىحضألا ديع مايأ ىهو قيرشت مايأو
 ةنس ةرازولا ىلوت نيح ريهج.نب دمحم نب دمحم ةلودلا رخف ى هلو . نمأو لدع نم اهيف

 دشنتسو ٠ ريهج نبا ةمجرت ىف ناكلخت نبا لوقي اك دئاضقلا ريهاشم نم ةديصق
 ل ل ل و ل ل

 اهروشنو اهتعَب 0 ناك امو هَحور ةرازولا مسج ىلإ تدعأ

 نيح ريهج نبا اهب حدم رعاشلل ةيناث ةديصق اعادبإ اهنع لقيالو « ةعيدب ةديصق ىهو

 : لوقت ايفو + ةلزع دعي 453 ةئس ةرازولا ىلإ مت املا ةفيلخلا هداعأ .

 هب .ةلوأ ب ييكررلا“ زك نين ثنا فاقت لا 37 عجر دق

 هنادق لإ كتداسصعأ 2 ا لع  فيسلا الإ تنكام
 كارا نلإ لإ تنضم كحل .ةا*“ ةرازز نيب زكا
 هنانش ىلإ .ديبشلا .نخأ فرك»- ةيكراذ ده فكلنا ةقونش

 ءارعشب ةديرخلا تاتك جوي و . ةعئار تا ةديصقلاو . هذمغ : شيسلا بارقو

 ىميقلا دمحم نب دعس سراوفلا ابأ صني 9) صِيحلا مهنيب نم ركذ ؟..مهع اديو نراك

 مظتنملا»و ١99/1١ ءابدألا مجعمو 7١7/١ (قارعلا ناكلخ نباو 78١/8 مظتتملا ٌردرص ىف رظنا 0١(
 نبال ءابطألا تاقبطو م+9/+ناكلخ نباو ١88/١١ > تارذشلاو 7904/7 ىهذلا ربعو ١١9/5 ءدده/“

 م١٠ ص « ( توريبب ةايحلا ةبثكم عبط ) ةعبيصأ ىبأ . 44/8 ةرهازلا موجتلاو /8١”

 . دادغبب هناويد رشن دقو 91١/10 ىكبسلاو مسق) ةديرخلا ىف صيب. صيخلا ةمجرت عجار (؟)

 وو
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 ةديدش ةكرح ف اموي سانلا ىأر هنأل صيب صيحلا مهاب فرع ها/5 ةنس دادغبب قوتملا

 لوألا دلحملا ف لغشي وهو «هل ابقل ةملكلا هب .تقصلف ء صْيَي صْيَح يف سانلل ام : لاقف

 مثكأ ةلالس نم هنأب داعلا اهلهتسا « ةفيحص نيتسو ةئام وحن ةديرخلا ىف قارعلا مسقلا نم
 ناويدلل هتبطخ نم ةعطق فطتقاو هناويد هيلع أرق هنأ ركذو « ىلهاجلا ميكحلا قيم نبا

 هقفلاب هبابش لوأ ىف هلاغتشا نع اهيف ثدحتي ىرخأ ةعطقو « رثنلا ىلع رعشلا اهيف لضفي

 بيترت ىلع هناويد داعلا ضرعتسيو . همظن ىف عربف رعشلا ىلإ هجتا مث « هيف فالخلا لئاسمو
 هللا رمأب ءىضتسملا ةفيلخلا اهب انه تايبأ ةثالث هل ركذيو « حيدملاو راختفالا ف فورحلا

 : طفلا اذه ىلع ىرجن ه5 ةنس ةفالخلا شرع ىتعا نيح

 اناطعاف». هبي نكس قاف .نطخل دفا هنا طلاب

 انا دف, ؟ و ايندلا ىنب اي ايه 2 ىّجرت انك ام قوف اك

 ها

 8 2 3 + لل را
 امفَح مهلك  سانلاب اًدغ 202عءىضتسمب مالظلا لعشك دقو

 ةعيض هعطقأو «ءارادو ةعلخو رانيد ةئامع الث ةاظعاف كلذ هنم م نيح ءىضتسملا 5

 ةيسابعلا ةفالخلا ةنفزأ لاول ةحاز كلظ 5 حيدملا قوس نأ ىلع لديام كلذ ىف لعلو .ة

 لكب حيدملا قوس جاور ىلع لمعف ( ه 577 - هاله ) رصانلا 00

 . ءارعش مساب هيف مهؤامسأ ةنودملا ءارعشلا ىمسو اصاخ اناويد هلأشنأ دقل ىتح « هعسوام

 - نوقلي ةريثك مساوم مه تناكو « بتاور مهيلع ئرجي ناك هنأ نظلا ربكأو + 27 ناوندلا
 ١ . َ وياه ري ع وعم رعب عا هو 0 1 0 '

 درتسي نيح كلذكو « نتحيوا دلو دلوي وا ديع لبقي نيحو ةفيلخ ىلوتي نيح رعشلا اهيف
 رعاشو 4 مهؤارعش تاتويبلا ىوذو ءارزولل ناك لثملابو .هب ملا صرم نم هدتحعص ةفيلخلا

 ناك ىز وجلا نب نيدلا ىبحم نإ لاقيو . هل مجرتنسو « ىذيواعّتلا نبا طّبِس ذفلا رضانلا

 نيذلا ناويدلا ءارعش نم هريغب انلاب اش (") صانلا أهم حدي ةديصق عوبسأ لك ف مظني

 نيدلا حالص نيب بورحلا تمدتحا ذنمو . مهحتادم مظنل تابسانملا نوسمتلي اوناك

 ' مهحنادم نومظني قارعلا ءارعش نم نوريثك نيخأ كارت تاز اضفنا تدعو. .ةيسلرفلاو

 :  هلوقب اهلهتسا ةحدم هيف هلو 01/4 ةنس ىفوتملا ىلصوملا "9 ىناتاشلا ملعلا لثم نم « هيف

 ممال/١ 2 ىطصم . د قيقحت ىعاسلا نبال ءافلخلا ءاسن رظنا )١(
 ( ماشلا مسق ) ةديرخلا ىلاتاشلا ةمجرت ىف رظنا (#) | رصتخملا عماجلا عج كارو 54 ص ( فراعملا راد عبط ) داوج

 نتاع نبا بيذهتو ١١/7 ناكلخ نباو 59/79  ىفاولاو ء«١ه# , 59/9 (دادغب عبط ) ىعاسلا نبال

 ١ ىكبسلاو /ا// 5 ."الوؤ/4و 51/0

 (دابآ رديح عبط ) ىنينويلل نامزلا ةأرم ليذ (؟)
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 ىَرحأ اب تنأف ايندلا حتفاو ٌريف 2 ارفّصلا كتيارب درفت را هبا

 ةحدمل دمحم نب رمع صفح ىبأ ىلصوملا ةنْحّشلا نباب ةرهازلا موجنلا بحاص هنو
 هللا دبع جرفلاوبأ "” ناهدلا نبا اضيأ لصوملاب هحادم نمو . 227 نيدلا حالص ىف هل ةيفاق
 ري ولا قعر رض كيصقو ا يتغا تاذكت هناك قت نقوب جرافة عقوتملا نغسل قنا

 هيلإ اهلسرأ لب : لاقيو « ةعيدب ةيفاك ةديصق هحيدم ىف هدشنأو كرر نب عئالط ىمطافلا
 لوقي حيدملا ىلإ لزغلا نم اهب هصلخت ىفو ةِّيَّس ةزئاجي اهيلع هآفاكف

 كرر نإ دو قيل تسال وهز :افذلا تاك دنا كلوب كل
 كينْعف هاقلت فلألا بهاولو مهلك مهاقلي فلألا ّلتاقلا

 - اهدشنأ ةئهتو ”11/ ةنس ىوتملا ىلِحلا "7 حجارب قتلتف « ىرجهلا عباسلا نرقلا ىف ىضمنو

 ىلإ نيروحدم مهدرو 518 ةنس نييبيلصلا نم طايمد صلختسا نيح رصم ناطلس لماكلا

 فالثألاو ىسيع مظعملا هاوخأ مهرحد ىف هنواع دق ناكو « هءارو امو طسوتملا رحبلا

 : لوقي ذإ ةيروتلل ًامدختسم هتديصق ىف حجار ريشي كلذ ىلإو « ىسوم

 ريقه سا

 اًدوسأ ملظلاب كّرشلا ُهجَو حبصأو هبوطق دعب رهدلا ُهْجَو ل
 ادي ومنا هني. .عمرمإ» .ةردو. نمي نا ضمت داع
 ةمدخ ىف نافقي ىموم فرشألاو ىسيع مظعملا لعج - نيح ةيروتلا ىلإ دصق هنأ حضاوو ْ

 رهاظلا هنبا هفلختو ءرصانلا ةفيلخلا ىفوتيو . ةعيدب ةيروت ىهو « دمحم لماكلا امههيخأ

 ىبأ نبا هئارعش مهأ نمو ( ه 54٠ - 588 ) رصنتسملا هنبا هفلخبف « ىوتيو « ةنس وحنل

 « :تابرصنتنملا 0 اموال مطل الو ه5 ةنس قوتملا ديدحلا

 ميهاربإ نب دعسأ ' اننا نوقلا نخ انعلا هئارعت ةريوب ع ةفيقلا نا دقق نفل :نكرضبمو

 : هلوق لا هحندم نم رثكي ناكو ”81/ ةنس قوتملا لبرالا
 رغ كو

 ىرتفم ةلاقم 2 نع هرنب را رهاط نع ًارهاط ةوينلا كربيد

 كس 2022 . ا َ : 1

 ربكمو للهم ريغ قلت مل هلالج رون توعءارلا ىأر اذإو

 )١( ىبتكلا ركاش ه8/ ةرهازلا موجنلا  18/1١تارذشلاو ه/"؟١.

 هل ىور دقو ١/١ تايفولا تاوف ىف هعجار (4) 5 ( ماشلا مسق ) ةديرخلا ىف هتمجرت عجار (؟)

 ٠١؟» 9١1١١/١- نامزلا ةارم ليذ ىف هرظناو ايلاوه دبا بيذهتو ١٠٠١/0 ىكبسلاو هال/# ناكلخت نباو
 ( دنهلا ةعبط) ىطوفلا نبال بادآلا عمج صيخلتو م7/.4/١ تارذشلاو 597/10 ركاسع

 8/”٠١.  ا//4 ناكلخ نبا ىف هرعشو حجار ةمجرت رظنا ("*)
 نبال تايفولا تاوفو 70 « 757 / * ةرهازلا موجنلاو



56 

 نم هنأ نظلا ربكأو « رصعلا لئاوأ ذنم حيدملا ى ولغلا اذه لثم رثكيو

 ناري لا ًانيطو: ةلطرق كاقلاع نعوم ةنييدقا لان قو هب مهوطاحأ امو ا ةعيشلا

 نيدلا رخفب قنلنف عباسلا نرقلا ىف ىضمنو .رعشلا قوس تدكرو ىراتتلا وزغلا دعب ءارعشلا

 ىنيوجلا كلم اطع نيدلا ءالع ىف ةريثك حئادم هلو 544 ةنس قوتملا حارطلا نب رفظم

 ةيزملا فرش » هامس () ناويد هلو « لح لا ميعن نبأ هرصاعي ناكو . 2') دادغب ناويد بحاص

 فالف: قوس نر قييفس يبغا ودل وع هللا نلتفت د حدم ( ةيزعلا حئ ءادملا ىف

 لصفلا 0 لا ا

 دهعلا ىف ىرزألا مظاك دمحم مساو لوألا :نارعلا نفعل نت ونمو :نيفلا هتايج مسا

 صحن نا ريخ لا نم لعلو « حيدملاب ناحفطي ناناويد امو « كيلاملا دهع وأ طسوألا ىنامعلا
 نيدلا ىفبصو « ىذيواعتلا نبا طبسو « ىبنتملا : رصعلا ىف حيدملا ءارعش رابك ثيدحلاب

 . ىلحلا

 76 ىبنتمل
 مل037٠ ةنس دلو « ةينعلا ةيجحذملا ىفعج ةريشع نم نيسحلا نب دمحا بيطلا وبا وه

 ىمي وهف « ةينادمه تناكف همأ امأ . ىدنكلا هل لاقي دق كلذلو « ةفوكلا ىف ةدنك ىحب

 همسا نأ مهضعب فاضأو « ءاقَس ناك هابأ نأ هنئاعؤ فوصل نفع وك ذو مآ وبابا

 زيزعلا دبع نب ىلعل هموصخو ىبنتملا نيب ةطاسولاو ( دادغب . 65/1١" ىوازعلا )١(

 . 1١7/1١" ىوازعلا (؟١)

 ١١١/١ ىلاعثلل ةميتيلا ىبنتملا ةمجرت ىف رظنا ()
 ةلعو ئرانألا نبال 0 ةهزنو 0 دادغب هب خيراتو

 تايعألا ا همك ةقرو قاعمسلل كانو 0

 اتم مرعب ودع" ةردك تنتك ادق :تفلأو 1
 ( توريبب مجن فسوي دمحم . د رشن ) ىمتاحلل ةحضوملا

 وطسرأ مالك ىبنتملا هيف قفاو اهف ةيمئاخلا ةلاسرلاو
 بحاصلل ىبنتملا ئواسم نع فشكلا ةلاسرو

 قاهفصالل ىبنتملا رعش تالكشم ىف حضاولاو دابع ربا

 نبال ىبتملا تالكشم ىلع ىبهولا حتفلاو ( سنوت عبط )

 ىلع حتفلاو ( دادغب عبط ) ضايغ نسحم . د قيقحت ىنج
 عبط ) ضايغ نسح . د قيقحت هجروف نبال حتفلا ىلأ حتف

 حبصلاو ( ةرهاقلاب بتكلا ءايحإ راد عبط ) ىناجرجلا

 راد عبط ) ىعيدبلل ىبنتملا ةيئثيح نع فشكلا ىف ىبملا
 مازع باهولا دبع روتكدلل بيطلا ىلأ ىركذو ( فراعملا

 انباتكو ركاش دمحم دؤمحم ىبنتملو نسح هطل ىبنتملا عمو

 ( ةرشاعلا ةعبطلا ) ىبرعلا رعشلا ىف هبهاذمو نفلا
 هيف بتكام : هدقنو رعشلا ىف لوصف انباتكو "٠١" ص

 نع ريشالب باتكو ىبتملا رعش قى ةبورعلا ناونعب

 ىتح فقو هنأ ناكلخ نبا ركذيو . ىبنتملا بيطلا ىنأ

 هحورش مهأو « هناويدل ًاحرش نيعبرأ نم رثكأ ىلع هرصع

 ةريثك تاعجارم ىبنتملا نيبو هنيبو ىبج نبا حرش ةعوبطملا

 حرشو ىربكعلا .حرش هحورش نمو « سيفن هحرشو

 لوطم حرشب ءالعلا وبأ هحرشو . ناعوبطم امهو ىدحاولا
 : .ةئاويدن ديطقر 0 نيخلا ةنيعق ةاغ
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 ّذفلا رعاشلل اديك ةقفلم ىوعد ىهو « اماّيها ىوعدلا هذه ناكلخ نباريعي مو . :١ 3 ٠

 ءانبأ باّتكب هقحلأ هابأ نأ اوركذ دقف ٠ ,. الطب هواوي رعاخلا يسر ءق لقرار ا

 ىحلا لهأل ءاملا لمحبي 00 هوبأو ءانبألا ءالؤه كلس ىف مظتني نأ دعبيو « ل

 نأ قفتاو ؛ هرمع نم ةنماثلا وحن ىف وهو « ةرّكبم ةيرعشلا هتبهوم تحتفت دقو . هب نطاقلا
 ندد ملا  جيرقو عاقل امو فلتر قيبحلا اهب 3كلا هع ةقافزب نقم فل لاق“

 * ا كا رع وللا »رنا دا قنا 0 هاف رع
 لاتقلا موي ينيرفضلا ةروشنم ىرت ىبح  ةرفولا نسحتال

 ب ل او ةدعص  لِقتعم ىتف ىلع

 ثعشت نيح لاتقلا مويالإ هرظنم نينا سأرلا ىلع عمتجا رعشلا وأ - ةرفولاف

 الار فاسق 1 اونو ايما كيور ف صم لش لدا ل نار لك ةفاوذ

 ل ةموعن ذنم رعشتس ناك هنأ ىلع لدي ام كلذ ىو . لاتقلاو لاضنلا نيدايم حربي ال

 عاتم وأ ىمح لاج ىأ اهبذحجي نلو « مادقإلاو ةوتفلل شيعتس اسفن « هيبنج نيب ةريبك اسفن
 هبح نم ليق ام امأ « اهئاستحا نع ىبني لب رمخلا نع فرصني هلعج امب « ةايحلا ىف ىدام

 « هرمع نم ةعساتلا غلبي ىتفلا داكي امو . كارعلاو برحلا عقاوم لثمت اهنألف جنرطشلا ةبْعلل

 ع اعزفو اعزج اهنم سانلا فيو « ءاسنلا اوبسيو ءامدلا اوكفسيو ةفوكلا ةطيارقلا ورعب نع

 ىف ددرتي ةثالث وأ نيماع وحن ىيتنملا لظب و ماشلاو قارعلا نيب ةوامسلا ةيداب ىلإ 5007

 لهتسم ىف ةفوكلا ىلإ درعا هعولض نيب ةمئاجلا هتوتف ىذغتتو « اهتغلب ىذغتيو لئابقلا

 دعب وأ هتدوع ليبق فوت هنأ وأ اخ لازيال هوبأ ناك له ىردن الو « ةرشع ةيناثلا هتتس

 لازي ال وهو اهتقرأف اهلعل لب « هيبأ لبق ةايحلا تقراف همأ نأ انظ نظنو « ليلقب هتدوع
 قري هدجن اًييب « هناويد ىف اركذ هيبألالو همأل دجن ال اننأ كلذ ىلع انلمحي انإو . اعيضر

 : ًالئاق اراح ءاثر هرمع نم نيثالثلا وحن ىف وهو هتدج

 م نك مْحِصلا كابأ ناكل 2 دلاو مركأ تنب ىنوكت مل ولو

 ىتلا ىه هتدج نأو هتايح ةروكاب ىف همأ ةافوب دهشي دق ام همأ اهنأب اهل هتيمست ىفو

 هنأل « هبسن ىلع كشلا لالظ نم ائيش لِي نأ نيرصاعملا ضعب لواحو . هتيبرت ىلع تماق
 هلهأو هترسأ ةيحان نم ةعضلا روعشب رعشي ناك هنأ دك ب دق امم همأ الو هابأ هرعش ىف ركذي مل

 نم اريثك نإف « نيتحيحص ريغ اتمدقمو ةجيتنلاو . سانلا ضغبي كلذ هلعجو « نيندالا

 ىلع ليلد ىأ كلذ ىف سيلو « مهتاهمأ الو ىهءابآ مهراعشأ ىف اوركذي مل برعلا ءارعش
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 رماع ةيلهاجلا ىف مهسرافو رماع ىنب ديس دجن اننإ لب « ةعيضو تناك مهرسأ نأ
 : لوقي ليفطلا نبا

 ِع 0103 عءا رع و رع 2 ب 06ه هه

 با الو ماي ومسا نأ هللا ىبا ٌهئارو نع رماع ىنتدوس امو

 رماع ىنب ةداس اوناك مهنأ عم « هئابآ نع ةثارو تسيل هموقل هتدايس نأب رخفي وهف
 : ىبنتملا لاق اك طبضلاب « ةديحملا هلاعأو هسأبب رماع ىنب داس هنإ لوقي نأ ديريو « العف

 ىدودجب ال ترخف ىسفنبو 2 ىل اوفرش لب تفرش ىموقب ال
 قيرطلا ثوغو قاحلا ْذَوَعو د اًضلا قطن نم لك رخف مهو

 كلذ ىف لعلو . اقالطإ هسفنب هرخف قلطيف رماع امأ « هموقب رخفيف دوعي ىبنتملا نأ ىلع

 اوقوسي نأ اولواح امو ىبنتملل نيتيبلا نيذه ىلع نيرصاعملا ضعب هبتر ام لك نأ ىلع لدي ام
 هرب انك ينال وأ كلش هل در يال هك اوبرا حبحص ريغ هبسن ىف كش نم

 اندرأ ول ىتح هراعشتسا ةبورعلا رعشتسا هدعب الو هلبق رعاش مهنيب تبني مل برعلا نأو يمص

 دقو « لاثقلا اذه هل ماقي نأب قيلخلا رعاشلا وه ىبنتما ناكل الاثمت برعلاو ةبورعلل ميقن نأ

 ىرخألا ىفو بوصم حمر هيدي ىدحإ ىو . ًافيسو ةقطنم هطشو ىف ًدشو « ًاعرد سبل

 زمري ىذلا لاثقلا اذه وهف . لازنلاو لاتقلا بلطن هنأكو اناصح ىطتمي وهو « رعاشلا ةشير

 ؛ مهئادعأ هوجو قى مهحايصو ناطلسلاو مكحلا ىوذل مهراغصتساو برعلا ىلإ زمر عورأ

 مهذقنتسيو برعلا نم هلوح نم ظقوي نأ ديري « افصاع ارداه هتوق لكب حيصيل هنإو

 روصي كلذ لجأ نمو « نيتاعلا مهماكحل مالستساو لكاوتو ناوه نم هيف اوطروت ام

 ع 5 ظ ش 5 لثع دع

 ماخض ْثَتِج محل تناك نإو  ٌراغِص سان هّسان رهدو
 مهصيلختل ةمراص ةلواحم امتإو نيرصاعملا ضعب لاق امك سانلل ضغب نع كلذ سيلو

 نم مهنوقهري اوناك نيذلا مجاعألا مهماكحل نوعنخي مهتلعج ىلا ةميمذلا مهقالخأ نم

 . ارسع .مهرمأ ٠

 نس ىف ةيدابلا ىلإ جرخي هانيأر دقو « هتايح ىف هعباتن نيح ىبنتملا ةيصخش حضتتسو
 اذاف « تافاقث نم ةفوكلا فن اكام لك ىلع بكيو ء« هَّنِس نم ةرشع ةيناثلا ىف دوعيو ةعساتلا
 1 نع ةفيلفلا يق" لس رعقاو وحنلا بتك اضيأ مهليو اماهتلا ةغللا بتك مهتليوه
 انمدق ام لكبو . فوصتلا ىلع فرعتي هقيرط نعو لضفلا ابأ ىمسي هل وك حودمم

 رثأتستو « امدو امل ىبرع وهف « هتيصخش نيوكت ىف تمهسأ ىتلا رصانعلا فرعن نأ عيطتسن
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 نابلب ىذغت دق وهو . هتايح لاوط اهب قطانلا اهناسل هلعجتل ىتح دح ىصقأ ىلإ ةبورعلا هب

 ىف القص هتدافأ اك « ةيوغللا ذاوشلاو بيرغلا ىلع افوقوو هتغل ىف القص هتدافأو « ةيدابلا

 ىف اهنم ضرتقاو « هرصع ىف تافاقثلا عاونأ لك فقث دق وه مث « هتبورعب هساسحإو هتوتف
 كناراعلاو: ظافلآلاو ناكفألا قدر ةوعللا نئارعلا نيو ةاقلا قوكلا وجتلا» نم افيضتةرعش

 ف هنع ثيدحلا انلصف كلذ كو تاز اع تنازاقو تريصتلا تال طعم نوم ةيفسافلا

 ( ىبرعلا رعشلا ىف هبهاذمو نفلا » انباتك

 "5١و 18# تاونس ىف ةفوكلا ىلع مهتاراغ نم ةطمارقلا رثكأو « ايفوت دق هاوبأ ناكو

 افوصتمو نييولعلا ذخأ اهب حدمو « دادغب ىلا د طقسم حربي نأ ىفلا ىأرف "9١و

 نم ًادحأ الو ىمجعألا اهمكاحالو اهتفيلخ حدمب هارن الو « ىجاروألا ىلع نب نوره ىمسي
 طلستو مكحلا داسف نم هنيع مأب هآر ام مهيبو هنيب ا ا لاا كو: ع ناطلمملا ١ قود

 رعاشع هردص معفيو « ناوهو لذ نم مهباصأ ال ماتيو « برعلا ىلع مجاعألا ماكحلا

 : هقاعأ نم حيصيو ةفصاع ةروث هسفن روثتو « ةبورعلا

 ؟ مك ىلإو َةَوُفَش ىف ىّتم ىّتحو ردم هى رق تلا ريح اعأ لإ
2-2 

 مركم ريغ لذلا ساقتو تمت أم فويسلا تحت تست الإو اننإ ويغا اها

 مفلا ىف ٍلَحّتلا ىَنِج اَجّيهلا ىف توملا ىَرِي 2ٍدجام ةبثو هللا ىف ًاقئاو ْبِئَ

 ىز ديري «٠ جحلاب نيمرحما ّىز اوعلخي نأ هلوح نم برعلاو هسفن ٌثحتسي وهو
 مهتلزانمل برحلا عورد هناكم اوسيليو « نيدسافلا مجاعألا دادغب ماكح ءازإ مالستسالا
 لايقل ماجلاو اجلا كح دعب اوزرخيلال رووا ووو ردت الو مهنم قبث ال ةلزانم

 ىف بدألا ةاعر ضعبو ودبلا خويش حدمبو اهرضاوحو ماشلا ىداوب وحن ههجو ىلويو
 يذلا ني رئاجلا مجاعألا ماكحلا ىلع ةروثلاب ةرهاجملا نع فكي الوهو . ةيقذاللاو سلبارط

 0 ىف حيصيو « ةمذ الو ادهع الو ةمرح برعلل نوعري ال

 مَجَع اهكرلم برع ٌمِلْقُش امو كولملب سانلا امئإو
 انلالل رخل ةريحالل اقع صنع ينل ل 0

 نيخضار مجاعألا ماكحلل نيلذتسم اوناك املاط حالف برعلل بتكي نل هنإ لوقي وهو

 ماشلا ىداوب ىف هتروثو هتوعد ىف ىضمي و . رهقلاو فسعلا نم هب مهنوموسي ام عم مهئاطلسل

 مهناو الذاحتو الكاوت كبلعب نم برقلاب « ةلحن ) عا سخر « كبلعب ىلا ةيقذاللا نم

 : اهيف لوقي ةبهتلم ةديصقب مهريثتسيف « ةرّدهملا مهتماركل رآثلا ىلإ هغم نوعراسي ال
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 و لس اس

 ذوهيلا نيب حيسملا ماقمك الإ ةّلخن ضرأب . ىماقم ام
 دونبلا قفحو نقلا ِنعط نيب 2 ميرك تنأو تّموأ ازيزع شع

 دولخلا نانج ىف ناك ولو ل ذلا عدو ىلل ىف ّزِهلا يبلطاو

 دوسحلا ٌظيَغو ادعلا مايو قاوقلا برو ادا هبي انأ
 دومث ىف حلاصك ًبيرغ ُه للا اهكرادت ةمآأ ىف انأ

 هيرصاعم ضعب همهتي نأ ىف اببس حلاص ىبنلابو حيسملاب ةديصقلا ىف هسفنل ههيبشت ناكو
 ريغ كلذ لكو « هنم رقف ضعب اوركذ انآرق هسفنل ىعَّدا هنأ اومعزف اوغلابو « ةوبنلا هئاعداب

 امأ .٠ نيثحابلا ضعب مهوت اك ةيطمرق الو ةينيد ال ةيموق ةيسايس هتروث تناك دقف « حيحص
 ازمر « هب هوبقل نيذلا مه هرعشب نيبجعملا ضعب لعلوا « هب هسفن بقل ىذلا وهف ىبنتملا هبقل
 .نيتيبلا ىف عضي وهو . ةقباس هل سيل ىذلا زجعملاب هراعشأ ىف أي هنأو ةيرعشلا هتيرقبعل

 حاسي مركلا كيرلا اهاوؤرمل انتل نزف رانا لص ضرعلا روتسد ثلاثلاو ىلاثلا

 ميححلا ىف زعلا لضفيل رك ىبرعلا نإو . ةماركلاو ةزعلا نودب ةايح الو « لاضنلاو فرشلا

 ةنس رخاوأل نوريثك هعبتيو ةيقذاللا ةيداب ىلإ ةلخَن ةيرق كرتيو . نسدارالا ىف لذلا ىلع

 ةريع نم ني رشعلا ىف لازيال ناكو ؛ ةيراض ة ةروث دوقيو « ةئامتالثو ني وشعو و ىدحإ

 لظيو . نجسلا بهايغ ىف هب جزيو هتروث ىلع ديشخإلا لبق نم صمح ىلاو ؤلؤل ىضقيو

 ةالو حيدم ىف هتراثيق ىلع هراعشأ عيقوت ىلإ دوغيو « هتيرح هيلإ : درو « نيتنس وحن هب

 هيف دجوو « دادغب لبق نم قشمد بحاص ىدسالا راع نب ردب ةصاخو « ةيماشلا نادلبلا

 . دساب هكتفل عئارلا هريوصت ىف هتيسورفب هونو هحدف ٠ ىلرع سراف ىف هتينمأ ىبنتمل

 : هلوقب هل الهتسم
 الومّصَملا مراَّصلا ترم نمل هظوّس  ربزهلا ِثْيللا َرفعمأ

 ها ا وشو د قلق تنقل نعل قاطوم جلا تمرس كلن كل كوع

 لثمب مجاعألا مهماكح دض هموق ممه اضهاتسم ةروثلا ىلإ هتوعد ىسني ال لظو . هئاضمو

 هلوق

 نفكلا ةدوج ًانيفد قوري لهو تري | نسح اميِضَم نيجي ال
 : هلوقو

 ماجلا هنم فحخأ نتي اقر نفعت ليلذلا ع 2 ل
 : 3 َ 7 : ٍ ه اعل ةها

 ا

 ماليإ 1 حرسجل أم هيلع تاوملا ليج نهي َنَم

 هءاج رصمل نيعباتلا نيرخالاو دادغبل نيعباتلا ماشلا ةالو نيد بارطضالا اذهرخاوأ ىفو
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 هموقب ارخافم اهيف لوقي ىلا هتيميع اراح ءاثر اهاثرو اديدش انّرح اهيلع نزحف « هتدج ىعن

 : هلهأو

 محلا نكست نأ ٌّفَنَأ اب -مهسوفن نأك موق نمل هفإو
 3 ٌلَّبْعَت ةجهم ىتبحصالو ىُرِمُتال ةعاس ىب سريع الفا

 هلعج ىبنتملا رعش ىف بناج وهو « دح دعبأ ىلإ ةزعلاو ةفنألا ناروصي ناعئار ناتيب امهو

 ةفنألاو ةزعلا نم هب رعشي امو ميركلا ىبرعلا لاصخب هراعشأ جهوتت ذإ « ىبرع لكل ابحت

 نع برعلا ناجرت هنأكو « دح ىصقأ ىلإ اياندلا نع عفرتلاو ةماركلاب روعشلاو ءابإالاو

 لاس ذنم هرعش مظني ىبنملا ناك ةيتاعلا سفنلا هذهبو .رخصلاك ةديطولا ايلعلا مهلئاضف
 ثراوكلا نم اهب لزن اهم « ٌرِهَقُت ال ىتلا ةيبرعلا حورلا نع ل

 ردهي لازي ال كلذ عمو « هتروث قافخإ ةنحم وأ ةثراك هب تلزن دق هسفن وهو . بوطخلاو

 نأ ةئامتالثو نيئالثو تس ةنس ىف هسفن هئادحتو . ابيحم الو اعيمس دحي الو « رازيو رحيزيو
 صمح ىلا هتراماب عستاو بلحل ازييع ناكو . ىلادمحلا ةلودلا فيس ةالول حا دلي مدَقِ

 ىبأ ةيكاطنأ ىلع هيلاو ىلإ هحنادم ىبنتملا مدّقف : نييديشخالا دي نم امل اعزتنم ةيكاطنأو

 ةلودلا فيس مّدقَيو ع هحيدم قف ىضمو . ءاطعلا ىف هل لزجأف ع همع نبا ىلادمحل-ا رئاشعلا

 امهنم لك بجعيو « ىبنتملا هحدميف « نيثالثو عبس ةنس نم ىلوألا ىداج ىف ةيكاطنأ ىلإ

 ةاورلا لوقيو « هدنع لزتيو بلَح ىلإ هبحطصي نأ هنم ةلودلا فيس بلطيو . هبحاصب
 هت و + ادعاق الا ةعادم ةدشتن آل نو هيدي نيبب ضرآلا لبقي آل. نأ هيلع طرتشا ىنتملا نإ

 يرعلا نآيشي ةماركلاو'ةزغلاب, ىتتملا وعشت ىلإ ريشي ام اهبنق لاو... اهيظرتقا: ىلإ: ةلودلا قيم
 فلؤت ٠ ةريئم 0 حئادم اهيف مظني « تاونس عست هدنع ىنتملا لفيف . ليصألا

 ةدئاصق  ةرثك ثيح. نمال + قرعلا رعشلا :نيواوذ سفتأ .نع ناويد: وهو « اناويد

 نيثالثو ىدحإو ةديصق نيعبرأ وحن تغلب دقو « اهتعور ثيح نم اضيأ لب « بسحف
 عومج قرع, ىذلا مهسرافو مهيماحو برعلا لمأ قل هنأ هسفن ىف ذئنيح ٌرقتساو ' 0

 ع دادغب ى نييبيوبلا نم مجاعألا ماكحلا عومج قري ًادغو « لاهشلا ىف قّزهم َّرِش مورلا

 « امادقم اعاجشو اراوغم الطب قحن ةلودلا فيس ناكو . ةدوقفملا مهتلود برعلل دريو

 « هتاوزغ ىف هبحصي ىبنتملا ناكو « نصحو رغ ريغ مهنم ذقنتساو ًارارم مورلا شويج مْطَح ظ
 ةعقوم لوأ تناكو . هدونج ةلوطبو هتلوطب ىف همظن ام بلحب هدشنأ هعم داع اذإ ىتح

 دق مورلا ناكو ٠ ةئامت الثو نيثالثو عبس ةنس ثدَّحلا ةعقوم لطبلا عم رعاشلا اهرضح

 ًاراّرج اشيج دعأو « هءانب ديعيو هّدرتسي نأ ةلودلا فيس ىأرف « نصحلا اذه ىلع اولوتسا
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 نم فالا ةثالث اهيف مهنم لتق « ةقحاس ةميزه اومزُهو مورلا هيقلو «٠ بلح نم هب فحز
 لالغألا مهلجرأ ىف تعضو « فالآ مهنم رسأو « هرهصو ساكوف سادرب دئاقلا نبا مهنيب

 ةعقوملا ىبنتملا لجسو ٠ مهليلبتو نيملسملا ريبكت ني ل ا

 : هلوقب اجهسبم اهيف هبطاخ ةعئار ةيميم ىف
 مئان وهو ىَدّرلا نفح ىف كنأك يفقاول كش تومل ىف امو َتفقو

 ماب كرْغُتو حاضو كهجوو زه ىَمْلك كلاطبألا كب رمت

 مداوقلاو اهتحت ىفاوخلا توت 2 ةّمض بلقلا ىلع مهيحانج تممض

 مداق ٌرصنلاو ِتاّبلا ىلإ َراَصَو بئاغ ٌرصنلاو تاماهلا ّىتأ برضب
 ةياردلا» .نيورعلا قرف هن ا ركل هييدخالا . قرنا ينك

 ءالشالاو رياطتت سوءرلاو نانجلا تباث شاحلا طبار ةكرعملا ىف ةلودلا فيس روصي وهو

 اهءارو سيل ةباهم « هنع مئان وهو هنفج ىف هنأكو « بناج لك نم قدحي توملاو « رثانتت

 مهشيج ىحانج فل نأ ثبلي ملو « ابعرو الوه ةموزهم ىحرج مورلا دونج هب رمتو . ةباهم

 نيرحدنم رابدألا اولوو . روحنلاو تاّيللا ىلإ اطح مهسوءر مطحو ةعيرس ةفل بلقلا ىلع

 « اجاهتبا سورعلا ىلع مهاردلا رت اك بديحألا لبج ىلع مهنورثني هدونجو ةلودلا فيسو
 ”ةفصو يف ىرابيال ىنتملاو . عكا تاي عب ناك امنا . برح م نكي ' 0

 هه ونجل نجا اي“ #أا
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 وا

 ص

 ىننتم صقخا و : ريثألا نبا لاق قحمو « هناويد ا ةيناوجرألا عطقلا كلل ىكز

 نم ىضمأ هناسل ناك ةكرعم فصو ق ضاخ اذإ هنأ كلذو . . لاتَملا عقاوم ف عادبإلاب

 دق نيقيرفلا نأ نَظِي ىتح « اهلاعفأ ماقم عماسلل هلاوقأ تماقو اهلاطبأ نم عجشأو اهلاصن

 59 أ يتلو ةعبس ماع ماعلا اذه سفن ىف تيفوتو . « الصاوت دق نيحالسلاو الباقت

 : نيروهشملا هيتيب لوقي اهيفو « ةعيدب ةديصقب اهاثرف ةلودلا
 لاب نم عءاشغ ىف ىداوفم  ىّتح ءازرألاب رهدلا ىنامر

 لاصتلا ىلع الاصْلا ترشكت ٌماهس ىنتباصأ اذإ تبرصف
 ىنادمحلا سارف وبأ مهتمدقم ىفو - ةلودلا فيس ةيشاح نم نوريثك هيلع سيفنو

 ةلودلا فيس نأو ؛ ما ىنتملا سحأو « هدنع هل نوديكي اوذخأف « هتلزنم - رعاشلا

 : هلوق لثع اره اناقه: انف ةيئاعي ةعس :ةةايصق ةنشلاف « مهيلإ هعمس فهري

 مكحلاو مصخلا ا ماصخلا مف ىلماعم ى الإ سانلا لدعأ اي

 مه نولحارلاف مهقرافت ال نأ اوردق كفو موق نع فلس اذإ
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 مهنإف سانلا رمأ بيجعو « هل ديكت لظت هتيشاح نكلو هتاضرم ةلودلا فيس لواحيو
 هنودسحي مه لب « ىنتملا لثم بصخلا نم هتاكلم تناكول ىتح « بيدألا نودسحي نولظي

 ةلودلا فيس عمسي نأ بجع نمو . هيعار نيبو هنيب أودسمي نأ نولواحنبو تاكلملا هذه

 . نوتفملا بحملا حئادم لب « بسحف بجعملا حئادم هل مدقي نكي مل وهو « ىتملا داسحل

 : هلوق لثم نم ةديصق ريغ ىف كلذ نلعيل هنإو
 ممألا ةلودلا يفيس بح ىعدتو دقت .ىر ةق' اخ مك ىلام

 هيف قوسي ذإ . عماعملا فصو هب طلخيل هنإ لب بحلاب حيدملا طلخ نم لوا ةلفلو

 : هلوقك لزغلاو بيبشتلاو بيسللا ظافلا

 لبقلاك َنيَِيِحُم دنع نْعُطلاو لّسَألا ىلع ىّتِي ام كلاما ىلعأ

 ؛ هئايلوأو روفاك باحصأب اهيف قتليو ٠ قشمد ىلإ لحريو « ليحرلا ىلع معمصيو
 نادلب نم اهلثامب ام وأ « ءاديص » ىلع ايلاو هميقيس نأ دبال هنأو طاطسفلا ىف هئاقلب هنورغيف

 ققحيو هنود رمألاب دبتسي نأ تايالولا نم ةيالو هيلوي نيح هل هسفن ْتَنيَر اناكو « ماشلا
 م5 ةنس لينلا فافض ىلع هتحاسب لزتيو . ةدوشنملا ةيبرعلا ةلودلا ةماقإ ىف ةميدقلا هينامأ

 : هلوق لثمب هحراصيف « هلاومأ روفاك هيلع رثنيو
 ُهدجتسأ رقم ىف ابنكلو هديفتسأ ٍدَجَسَع ىف ىتبغر امو

 . ىودج نود نكلو « ةيالو هحنميس هنأب هل هباحصأ دعوب ةديصق ريغ ىف حيو

 ىف ىه حئادم هل هجوي نأ ةيرعشلا ةغايصلا ىف هتربخب عاطتسا ذإ ماقتنا رش هنم مقتتيف
 ] : هلوق لثم نم رم ءاجه اهنطاب ىف اهكلو ءانث .اهرهاظ

 بلقتي هلاعت ىف تاب نمل ادساح تاب ْنَم ملظلا لهأ ملظأو

 كلذبو « ليمجلاب فرتعي الف ءاطعلا هيلع ْعَبْسُي نم ىلع لمْحُي نأ نكمي تييبلا
 ءاظعلا هيلا عدني قف ديب ةناونووفاك لع لمح ا نكم وبي ناكع ماظلا نم نوكي

 نيح هسفن لذتسا ىبنتملا نإ نيثحابلا ضعب لوقيو . ةءاند اهينادت ال ةءاندب هفصي كلذبو

 نودرطتسيو « مجاعألا اجه املط ىذلا وهو . ىشبحلا ىمجعألا روفاك حدمب ىضر
 « ىلختلا هبشي ام الو ىنتملا نم لخت كانه سيلو . ةيبدألا هتيلوئسم نع ىّلحت هنإ نولوقيف
 هيلع لس « هلطام الف « ناطلسو ةيالو بحاص حبصي نأ ليبس ىف اروفاك حدم دقف

 قوف ةعيبط نم هسفن نأك ىتح « هسفن ةوتفو هتماركب حماجلا هروعش هدنع هل لظو « هناسل

 لعتشا اهمو نسلا ىبتملب تمدقت |هم « مربت الو فعضت ال ىهف « سانلا سوفن ةعيبط

 نم بارح « هئادعأ لازتل ةعرشم بارح ءاضيبلا هبيش تارعش نأكل لب « ابيش هراذع
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 ةديصق ا ةقارنأ ا يوضت علان روصو ج ةيلاعو: ديبالا ةسنابنا الطي كت فت | كارو

 ظ ٍ : لوقي ذإ نيعبرأو عست ةنس اروفاك اهب حدم

 تاردع. هلع . :هعسولا . قادة. نأ“ قلو هييشب بيش ال سفنا مسا فو

 بان مفلا ىف قبي مل اذإ بانو ُهَدِعَأ ٌرفظ لك نإ ٌرْفظ اه
 ةوتف ةيتف تلظ لب « هسفن سمي مل ةبدحم تاونس عبرأ لاوط هقاذ ىذلا ريرملا سأيلاف

 مالظلا ىف هب اهوزن فصوف « ىَّمُح هب تَّملأ رصمب هماقم رخاوأ ىفو . رابك | لكب ةقيلخ

 ل 1 يارب ار مياقار ير مج نادي رداع دب
 ٍماحّرلا نم يتنأ يتلصو فيكف || تسب لك ..قدنغ رهّدلا تنبأ

 وهو « ليلب لحنراو رصم ىلإ هتلحر قافخاب َسحأ دقف « هليحرب ةديصقلا ىف ضّرعو

 لثمب اقيزمت هميدأ اهيف قّرم دقو « هتيلاد ىف ىرن ام وحن ىلع هئاجه نم ظاوشب اروفاك ىمري
 : هلوق

 ديكاتم "ساجنأل .ديبعلا نإ © هم اصعلاو الإ دبعلا رتشت ال

 ناك امنإ « اهسفنل اهدصقي نكي مل هنكلو « رصم ىلع هئاجه نم ررش ضعب طقسو

 ةفوكلا ىلإ هجتاو « نيسمخو ةئامتالث ةنس رخاوأ ىف اهحراب دقو . همذو هئاجبب اروفاك دصقي
 ام كلذ ىف لعلو « ةطمارقلا اهمجاه نيح اهنع عافدلا ىف اهلهأ عم كرتشاو « هسأر طقسم

 هيلع دريو هطخب باتك اهعمو ةيدهب ةلودلا فيس هيلإ لسريو . اموي ايطمرق نكي مل هنأب عطقي

 , نيسمخو ىدحإ ةنس ىف اهزنيو دادغبب مجاعألا نييبيوبلا ةلزانم ىلع هثحتسي ةعيدب ةيمالب
 - ىبلهملا ريزولا نم زاعيإب - ىمتاحلا هل ضرعتيو « هناويد هنع نوذخأي نوريثك هل عمتجم ايفو

 ىلإ دوعيو « هحدمي الف ريزولا نيبو هنيب ةعيطق كلذ ىف نوكتو « هراعشأ ضعب دقني

 هترايز ىف الما هيلإ اددوتم نيسمخو ثالث ةنس ىف ديمعلا نبا هبتاكيو « رهشأ دعب ةفوكلا

 ىف الئاق داضلاب اهيف ديشي ةديصقب ةجيلع و. نيسمحلو عبرأ ةنس ( ناجّرأ ١ ىف هيلع مدقيو

 ] : هفصو

 ةدايضأ ”اةيردخت ديار كيلا داس درع
 ىلإ ةلودلا دضع همدقتسيو « هنايب ةبورعو هناسل ةحاصف ىربكلا ديمعلا نبا ةرخفم

 هسفن رّدك هتعور عم هنأ ريغ « هلاج هعوريو « ناَوَب بْعُش » ىمسي ناتسبب ريو « زاريش ١

 : هلوقب هتديصق حتتفي هلعج امم « رايد نم هلوح ايفو هيف ةبورعلل ارثأ ىري ال نأ

 نامزلا نم عيبرلا ةلزنمب ىلاغملا ًابط ةحشلا قاغم

 ناسللاو ٍديلاو هجولا ةبيرغ 2 اهيف ىبرعلا ىتفلا نكلو



 م

 هتابيبح لزانم ىلإ هنينح ريوصتب اهلهتسي وهو « هتيئاه ةلودلا دضع ىف هحادم عورأو

 ةيدرع ةاتق ىف هميم نأ كيلي ًامو.نيتحلا 138 ةرارخب هيلع .نكطتو « ماشلا ىف تايبرعلا

 : هلوق لثمب اّتفعو الاج روصيو « هبل تبلخ ةيماش
 اهانّيع هّتْهد ًاداؤف الإ  ةتمالس ىَبْرُت  حيرج لك

 اهابشأ َنَسْلِو ٍناسح ىلع هب لاجحلا ْبَرصُت لب ىف
 ماَمس بحملا ناسل اذإ امد فويسلا ل م ا
 « هئامدب طلتخت ةبورعلا تلظ وحنلا اذه ىلعو . ماَْزلا توملا نهنود تايبرع نبنإ

 هيلع عر دادغب نم برقلاب هقيرط قو « اعيرس زاريش حراب لمف ةريخألا هسافنأ ىح

 عاطق نم ذاذشلا ضعب ىف لهج ىبأ نب كتاف "54 ةنس نم ناضمر رهش رخاوأ ىف

 ةبورعلا رعاش ىلع متآم رعشلا سارعأ لاحأ كلذبو « هنالغو هنباو وه هعرصو « قرطلا
 ارا اح ءاكب هيرصاعم نم ريثك هاكب دقو .داوسو دادح مام 5  ىرقبعلا

 حيدملا ىهو « ىبنتملا اهب ىنغت ىتلا ةيساسالا تاعوضوملا روصي ام انمدق ايف لعلو

 ريوصتو ةلودلا فيس ىف همظن ام انمدق اك هحنادم عورأو « ءاثرلاو رخفلاو ءاجهلاو

 : لوقي مهيفو « دادغب مجاعأل هءاجه دصقنو هحنادم ىف ثبني هؤاجهو « هكراعم
 ع : قم ره, 0

 ملغ مهنأك ٍدْبَعِب  ىَعَرُت مما .اهتطو» .نعرا ١ .لك ف
 ملقلا هرفظب رد ناكر هسا يعج. ديلا دف

 الإ: نزفزعي آل اظالغ ادينق تيلوتر اك د "اوناك دقن ةلئاق يوك ليقف قاتلا فجلاو
 قربتسإلا نوسبلي « معللا ىف نوشيعي مه اذإو « مهرافظأ تلاط دقو « ةنشخلا سبالملا

 : مهئاجه ىف ىرخأ تايبأ انب ترمو . الظو ًايْغَب برعلا رايد نوثامبو « هنونشختسي لب
 نمل ىعيبط وهو « ىبنتملا رعش ىف رخفلا رثكيو . ريرم ءاجه وهو روفاكل هئاجه ىلإ انرشأو
 ةبلاغم ىلإ هعفدت ةقث سفنلاب ةقثلاو حومطلاو هراكملا لاّيحاو ةعاجشلاو سأبلاب فصتي

 ظ : لوقيل ىتح نمزلا
 ماحلا  ةاقالم ص 3 هنمب ”٠ تانكلا“ دخان: نيف

 ىماسح هقرفم ٌرْعش بضخل اصخش ىلإ نامزلا" زرب ولو

 مأ ىف اهمظن ىّتلا ىرخألاو هتدج ىف هتيثرم اهمهأ نكلو « ةفلتخم ثارم هناويد قو
 ةيناثلا حفطت اهب رخفلاب حفطت ىلوألا ةيثرملاو « امهيلإ ةراشإلا ترم دقو « ةلودلا فيس

 : لوقي اهيفو « توملاو ةايحلا ىف حفلا

 نايألا .ماهع لع انكر ىتلتو للا ”اعي نقدي
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 مها

 ىتلم ىف دحي ريغ » : هتديصق ءالعلا ابأ مهأ ىذلا وه تيبلا اذه نأ اتيان: فو

 حور ىهو « سانلاو رهدلاو نمزلا ىلع ارئاث هتلعج مؤاشت حور هيف ىرسّتو . « ىداقتعاو
 : هلوق لثم نم « هئراق ىلإ هراعشأ ببحم

 انانع ام هنأش نم مُهانَعو  انامزلا اذ انلبق سانلا بحص
 نايحأ مهّضعب رس نالت دب كف مهلك ةمخي راش

 سانلا ناهذأ ى رطاوخ نم روديام لج حبصيل ىبح 4 لاثمألاو مكحلا هرعش ىف ركنو

 طنا نيو هني اوله نأ اولواحو ءامدقلا كلذ تننلو + هرغش ق ايي قطني كسروا ًالافمأ

 دقو نا ةايحلاب ةعساولا هتريخو ريبكلا هلقع ةديلو هكح نأ دكؤملا نم نكلو « هيف

 تايودبلاب ًامئاد نوتفم هيف وهو « فيرط لزغ هلو . ثيدحلا نم رم امف ًافارطأ اهنم اندشنأ

 : لوقي كلذ قو ىرطفلا نهلا+
 تول ريغ 6 ةوادنلا فو ةَيرطتب ىواخ# ةراشملا نسح

 بيجاوحلا ْغبَص الو مالكلا غضم اب َنفرع ام ةالف ءابظ ىدفأ

 ا نظلا.ربكأو

 هتحصو هبسن لوح نيقرشتسملاو برعلا نم نيرصاعملا نيثحابلا ضعب اهجسن ىلا مهل
 نع مههبسب لحرو ًاَئَدَح ةطمارقلا هجو نم هيبأ عم رف دق وهو « هتديقعو هتيطمرق لوحو
 ىقلبو 2 طيرك لاقي كلذ عمو ؛ ةريع نم ةرخآب مهبراحو « هبابش ةروك اب ىف ةفوكلا

 عورأ اهل ًاناجرت هراتختل هلضْفَي نم دحت مل ةبورعلا نأ عم م هجيورم نك اطل طال

 ] . ناجرتلا نوكي ام

 فلو اعنلا قرا" لنو
 هيفا هدظلا» شل قوم هز ناك هللا دبع نب هللا ديبع نب دمحم حتفلا وبأ وه

 قات 3114 حف رك فقم دقن الا فلو. ككوم اب تلا فدع فدا. ينو تلا ليي لب نا نقا «حرتتتا
 - نباب فورعملا دهازلا كرابملا دمحم وبأ همأل هدج هلفكف « ًاريغص لازي ال هنباو وت هنأ
 ءاملعلا تاقلحي مث « ٍباّككب هقحلأ ذإ « مايق ريخ هتيبرت ىلع ماقف « ًاح اص ناكو ىذيواعتلا

 عبط ) ىسولألا ركاش ىرونل هرعشو هتايح : ىذيواعتلا ءابدألا مجعم ىذيواعتلا نبا طبس ةمجرت ىف رظنا )١(
 فاطتقملا ةعبطم ىف ةرهاقلاب ايدق عبط هناويدو (دادغب 2نايمحلا تكنو 155/4 ناكلخ نباو 4

 . ثويلجرم قيقحتب 20+ /4 ىبهذلا ربعو ١١/4 تايفولاب ىقاولاو 04 ص
 نبا طبسو ٠١8/5 ةرهازلا موجنلاو 78١/4 تارذشلاو



 ما

 « بسحف هدج ةيانع هلمشت ملو ؛ ةيرعشلا هتبهوم تظقيتسا نأ ثبلي ملو « دجاّسملا ىف

 ناكو «رشكلا مهاضفأ نم هدج ىلعو هيلع اوغبسأ دإ « هيلاوم رفظملا ونب , ًاضيأ هب ىنَع دقف

 نيواودب هوقحل.أف ( دوفلتخم باتكو ءارزو مم ناك ذإ « ةلودلا ىف ريبك نأش مه

 لصتي ناويدلا اذه ىف هتفيظو هتلعجو « عاطقإلا ناويدب ةباتكلا هل اوراتخاو « ةفالخلا

 و ءافلخلا ف حالم هلو ا ىبب ريغ نم نيفلتحا اهفظومو ةلودلا 5 رابكب

 ذإ (هه55-- ههه ) دجنتسملا ةفيلخلا دهعل ىدلبلا نباب فورعملا ىميقلا دمحم نب دمحأ

 مهيساحو مهسبخحو نيواودلا اقوا لزع دق ريزولا اذه ناكو 6 أرم ءاحه ةوجعبم هأرن

 هر هدر ظ : لوقي ةيفو ؛ مهب لكنو مهبقاعو مهرداصو

 بابعو 2 ةرخز  اهيف 2 روجلل ٍةدلب نع دج دادغب ادصاق اي

 تاوبألا ةاهيم نارا باح ثدُس دقن عجراف ةجاح بلاط تنك نإ
 و 9 و 2 ع ٠

 بارخ  ريزولا انالوم ءاقبب 2 مهتويبف اعم اهولهاو تداب

 بارتو مهقوف نم لدانج ل اهُّث ايحأ ثادجألا مهتراو
 ةعطاق ةلالد لدي امم هتلطعو هتقئاض نمو ىدلبلا نبا نم وكشي ىرخأ ةديصق ىف هارنو

 نأ نظلا ربكأو « هتفيظو ىلإ داع نأ ثبلي ملو . مهلصف نم عم لصف دق ناك هنأ ىلع
 ةيثرم هاثرو فوت دق ىذيواعتلا نبا همأل هدج ناكو « هداعأ ىذلا وه دجنتسملا ةفيلخلا
 : هلوقب اهلهبسا « ةديج

 دلو الو ىَدّرلا دلاو ال ْدََمُأ رهدلا هب لاط ام لكل

 ناويد ىف لظ دقو . هب ترم ةريطخ ًاثادحأ نأ ىلع لدي ام كلذ دعب ناويدلا ىف سيلو

 ذئنيح سمتايو « هيف لمعلا عيطتسي دعب ملو « هرصب فك ذإ 004 ةنس ىتح عاطقإلا
 نيريتك اوناكوب هاا ىلإ ناويدلا ف 'ةيئارب لقتي نأ غسخ## كتاواقو رياتلا ةئلقلا قم

 هل دّدَجي نأ هيلإ بلطيف دوغي هنأ ريغ + هسمتلم ىلإ هبيحيو . هدئاصق ىدحإ نم ودبي اك
 : هلوق لثمب هرصب بدن نم ذئنيح رثكيو « هبلط هل ققحيو « هتايح ةدم هب اًصاخ ًابتار

 هموي ناح امو قوملا نم دعي يانج ريغب نوجسمل ْنَم الأ
 ةيقول دهفاو+ ”لاظ ول هل 0 حاشا حابصلا دنع ةعورب

 لب ليقو 08 ةنس تاونس عبرأ وحن دعب قوت دقف «٠ فوفكم وهو ًاليوط شعب ملو
 لوقي اك« ةفيرطةبطخ هل لمعو « هرصب فك لبق هسفنب هناويد عمج دق ناكو . 884 ةنس

 , تادايزلا هامس بيترتلا اذه دعب همظن ام لكو « لوصف ةعبرأ ىف هبترو « ناكلخ نبا
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 مو

 رباكألاو ءارزولا نم ةعاج حئادم ىف ىناثلا لصفلاو «.ءافلخلا حئادم ىف لوألا لصفلاو

 ميقا شاش ال :١ لوقي « رفظملا ىبب عادم فق ثلاثلا لصفلاو « هتمدقم ىف لوقي اك

 تمظنف ؛ مهئامس ريغ ( رظنأ ) يشأ ال مييلإ ًاعطقنم تنكو  ىمأل ىدجو انأ مهئيحصو

 ثارم نم تاعونتم عبارلا لصفلاو « ىرمع نم ةفئاط مهعم تقفنأو ١ ىرعش لج مهيف

 هيف عرولا همال هدج رثا نا ىلع لدي امم ليلق هدنع دهزلاو . ءاجهو باتعو لزغو دهزو
 ةديصق هل ىرن كلذ عمو . حئادم ناويدلا ىف رعشلا روهمج نأ حضاوو + انني ناك

 ىف ةضراع ةظحل ىف املاق هنأ ودبيو « ءاجحلا ىلإ حيدملا اورجبي نأ ءارعشلا اهيف حصني

 نكي مل « هتقو رعاش ناك » : ًالئاق ًاميظع ًاهيونت ناكلخ نبا هتيرعاشبو هب هّون دقو . هتايح

 ةياغ ىف وهو « اهتقدو ىناعملا ةقرو اهتبوذعو ظافلألا ةلازج نيب هرعش عمج « هلثم هيف

 هات نَم ةنس ىيئاعي هلبق نك ل هدقتعأ امفو ( ةوالحلاو نسحلا

 سيلو (هه 55 - ههه ) دجنتسملا ةفيلخلا ىذيواعتلا نيا طبس هحدم ةفيلخ واف

 ادعي ناك ةلاكو 2 ةفيضق قوس هضتسلا ناقل ىنلو + ناويدلا ف زكا عقلا: هنأل
 ةاني ار مطاف الاف تامك د32 ييفتتالا كلوت اذ1 نقع ىرسانللا هكا ناوينلا رينو :ةهعل دلع
 هذه ىف ظَّحالت ةمهم ةرهاظو ءرصانلا هنبا حئادم نم رثكأ اك ., هحنادم نم رثكي

 ضعب ةالغلا نم اهريغو ةيعيشلا ةيمامالا ةئيب نم ضرتقي رعاشلا نأ ىه « حئادملا

 يل ةرصانلا هتباؤئ ع ىضعتلا ا تاهو مهمنأ مب نوفصي ىتلا فاصوألا

 لالهتسالا اذه أرقاو ) سايعلا 5 ءافلخل ءارعشلا حدمو مهتحتأل ةعيشلا حدم نيب قرف

 : ءىضتسملا ى ىدذيواعتلا نيا طبسل ةحدمل

  ٌرِضلاو مفنلا ةطوسبملا كدي ىو ٌرمألاو قلخلا ىف هللا دعب ْىَهَلا كل
 رفكلاو نيدلا ىف ُداحلالا كئايصعو ىتهلاو هللاب ناميالا كّتَعاطو

 رد الو ةاعد ْلَبْقِي ملو "ىقَت
 2 رهدلا هفرصت ىف ىرُجَي كرمأب 2 هناف ءاشت ام لعفي ٌرهدلا رم

 'رهدلا فّرصي هلعجيل ىتح « اهلك تايبألا ىف لب + نيريخألا نيتيبلا ف حضاو ٌولغلاو
  هلدع مع ىده مامإو ىلا ثراوو هللا نيمأ هنأب هفصيف ةديصقلا ىف ىضميو . ءاشي امك

 بهذي هللا كيري اع لا يلا را ا و ع ةيعرلا

 0 هحنادم ىف ددرب امئادو . ( اريهطت مكرهطيو عنبلا لهأ مك مكنع

 هك لم ةراط رح حا ا سلا , مَع لوسرلا

 : هلوق ةلكاش ىلع فا تاوطخخ رصانلل

 نموم ةديقع' تحص ام كالولو



 د

 2# 3 2 وو ش - ريك اسر ١

 رظتني 2 كاوس ١ قح مامإ انل سيل ىدهملا مامإلا تنا

 ررضلاو دعب علا هدب ق نمو بنامزلاو رصعلا بحاص اب
 َ 7 ا َس 1 ع هام

 00 سمشلاو هيلع ارك امو راهنلاو ليللا هل نمو
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 رجشلاو مْجّنلاو ىِداوَغلا ٌرُع لاو قهاوشلاو ٌرحَبلاو لا

 دقن ةعيدكلا 3 ىذلا ىدهملا وهف ايعيش ًامامإ هاننظل حودمملا مسا فرعن مل ولو

 كلذ عمو نيعالا نع ىتحي ىذلا نامزلاو رصعلا بخاص وهو « هرورشو هدسافم نم ملاعلا
 هبكاوكو هكالفأو هرابنو هليلب هلك نوكلا ربديل هنإ لب ٠ اهنوئش ربديو فض روم ووو

 هرئاخدو هتنرخ مهنأو ملعلا علا ىلإ ةعيشلا فيضي أم وحن ىلعو . هرحبو هربو هئامسو هضرأو

 راركت نم لمي الو « ىدملا مالعأو فينحلا نيدلا ءاملع نييسابعلا نأب رعاشلا رركي كلذك

 سيتقيو « هدابع 0 هضرأ ىف هللا ججح مهم نأ نوددري ةعيشلا ناكو . لدعلل مهرشن

 : ًالئاق رصانلل هحدم ى ةركفلا هذه رعاشلا

 نشانلا“ نيبو. :هقيب اه ةودسم . . نقلا كتلاو: تنأ ثلا دجَح

 ءارعش نيب ىذيواعتلا نبا طم َكَلْسُي نأ أطخلا نم نأ ىلع لدي ام هلك كلذ ىف لعلو
 دشأ سابعلا ىبب ءافلخل بصعتم « ىبابع رعاش وهف « نيرصاعملا ضعب نظ ايك ةعيشلا
 ىعرشلا قحلا باحصأ مهنأ ًامئاد ررقي وهو « هرعش ىف ةريثك ةلثمأ كلذلو « بصعتلا
 سلا رم مظن هنأ ىف كشأ تنك كلذلو « ةفالخلا ق

 ىفرشملا ىناملاك ل ىرجاح قرب ملل تقرأ

 . ركبم نمز ىف ناويدلا ىلإ تفيضأ ةيئرملا نوكت نأ بلغيو
 رعاشلا نيبو هنيب تدقعنا دادغبب ةفالخلا نيواود ىف لمعي ىناهبصألا داعلا داكن يحو 20

 , هلساري رعاشلا ناك نيدلا حالصب لصتاو ماشلا ىلإ قارعلا داعلا حراب الف « ةدوم ةلص

 اكلم نجا نور وتطل قل انس لاك ان رس عدمت قنة د ىلإ فا عننا لرقم
 لصي نأ ىلع لمع داعلا نأ ودبيو . ةورف هنم بلطي داعلا ىلإ اهب لسرأ رعاشلل ةعيدب ةلاسر

 حئادم ةعبرأ هناويد ىفو « ةيناث ةهج نم ىضاقلا هريزوو ةهجنم نيدلا حالص نيبو .هنيب
 اهمهأ لعل « ةينس تافاكم اهيلع هأفاك 5880 و 7٠7١ ىّتنس نيب نيدلا حالص ىلإ اهب هجو

 : لوقي اهيفو « ةينونلا |

 نوصححو هيأ, نم لقاعحمب 2ىتكا نإو ًالقاعم دايجلا داق
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 لوهج نيكل همراوص تقلخ دجام ةفيخر هادع نوفج ترهس
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 نيرعو هل باغ ىلإ أجلي 2 مل هاّطّس ربَرهلا ِثْيَلل نأ ول

 ةيئار اهعورأ حن ء|دم ثدلز لضافلا ىضاقلا ى هلو 6 غتار ةحدملا هذه حتتفم ى هلزغو

 دع ب كت طك ا ياركت

 كب ل ا ا

 سحنو + عاتشلا نم همح ناكلخ نبا قو دفو 3 ًاعراب ًارعاش ناك نك قحلا قو

 . ةولح ةبوذع ًابذع قفدتي هبارش ًاغئاس ًاعبن نأك هدنع

 ىّلِحلا نيدلا "7 "يفص
 ةرسأل +08 ةئس ةفوكلا نم ةبيرقلا ةليحلاب دلو « ىناطلا 1

 ظفحو ةءارقلا هيف ملعتي تاتكر ةقككلا نأ اهييطن اكن :.لاطا ةعسو راسيلا نم ءىش ىلع

 ليخلا بوكر ىلع نوبردتي هتادل نم نالغلا ناكو .داعشألا ضعبو ميركلا نآرقلا

 ظفح ىلع بكأف «رعشلا ىلإ ًاديدش ًاليم هسفن ىف سحأو . بردتلا اذه ىف مهاكاحف

 صوصنلا هذه نم ريثكن يمضتب ىنعي دعب ايف هلعج امم « ةيلهاجلاو ةيمالسإلاو ةيسابعلا هصوصن
 ى لوقي ذا « ةركبم هيف تظقيتسا ةرعدلا هتبهوم نأ ودبيو هتاحشوم ضعبو هرعش

 ظ ىعاود ام ملعأو « قوطلا نع تش نأ لبق تنك ىفإ : هناويدل اهعنص ىتلا ةمدقمل

 مولع مرلعلاب دعت وعول « ًأظفلو ىنعم همولع ًانقتم « ًاظفحو ًامظن رعشلاب ًاجه « قوشلا
 ردلا » هامس ًاياتك سانجلا ىف فلؤي دعب امف هارنو « عيدبلاو ىلاعملاو نايبلا مولعو ةيبرعلا

 . ىه ةيعيدب ةديصق فّلأ هنأ عضوملا اذه ريغ ىف انب ّرمو . « سينجتلا سانجأ ىف سيفنلا
 باتك هتافلْؤم نمو . عيدبلا تانسحم نم انسحم نيسمحو ةئاموحن اهتايبأ مضت ةيوبن ةحدم
 رم اك - وهو « ىلاخلا لطاعلا باتك ًاضيأو « هريغو تيبودلا لثم ةئدحتسملا نازوألا

 : سل نأ دنا حصن ل كش الاهل ١ دفارتل هدام ل عصير يامل: رابعألا نوف قزح
 هلعجو « نيلودجلا نيذه نع هراعشأب دعتبي نأ ىري ناك دقل لب « ًادحأ وجهي وأ ًادحأ

 دكي ملو . هئابآب رخفلاو « هلآو هِي لوسرلا حدم امه نيعوضوم ىفالإ مظني ال كلذ

 نرقلا ىف عبط هناويدو .(دادغب عبط ) شولع دمحا نبال ةنماكلا رردلا نيدلا نص ةمجرت ىف رظنا )١(
 . امشاتلكو توريب ىف ةعبطو قشمد ىف ةعبط : نيتعبط ىضاملا ىبتكلا ركاش نبال تايفولا تاوفو 4/4/9 رجح

 عبرأ هنم ةيرصملا بتكلا راد ىو ءاطخألاب ةئيلم ةرهازلا موجنلاو 88/١" ىناكوشلل علاطلا ردبلاو ه/4/١

 تاطوطخم داوج روتكذلل ىلحلا نيدلا ىنص رعش باتكو ٠
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 نقعبو هرسا وأ تريك ني تازاقاو دهازاردلا -ةيلتاكب ىتح هرمع نم ةيرشعلا قواجش

 هل رأثلل وعدب ذخنأو ةديصق ريغ ىف هاكبو « هلاخ لتقو « ةّلحلا ىف رئاقعلا وا رسالا

 ةئاعبس ةنس لخدت ملف « هرصب تحت كلذ ىري نأ هلاهو . ءام د تكفسو كراعم تبشنف ظ

 دنع لزن ىتح هلاحترا ىف دعبأ دقف « دادغب ىف اهنع دعبلاب فتكي ملو « ةلجلا نع جرخ ىّتح
 مجن ٌروصنملا اهكلم هلابقتساو هءاقل نسحأو اهباحصأ قرأ لآ نم لصوملا ىف قير هكا ولع

 هتمدقم ى حلاصلا كلملا هنبا اياطعو هاياطعبو هب ديشي وهو « قئرأ نب ىزاغ نيدلا

 : لوقي هل روصنملا لابقتسا قو « ناويدلل

 هفيسل ىمكلا مض انتمّمضو 2 هفيضل م 2
 ةيقارا هتاه توج اهيرتو دلوب فا ةيحيافي لظوب مره ل اد[ يكتف نادي وا ةلدنأ دقو

 هيف مظني نأ ىأر دقف كلذب فتكي ملو . هتاراصتنا ضعب ىفو دايعألا ىف ةريثك حئادم مظن

 ف عوبطملا هناويدب قحلم وهو ( روصنملا كلملا حئادم كا درد » هامس الّقتسم ناو

 نم ةديصق لك نرك نأ هسف ىلع ايف طرشا ةديصق نيرشعو عمت ىلع كوت 2( ىشمد

 ةعست ابنم لك تايبأ دادع نوكي ناو: نيرقعلاو ةعيستلا مجعملا فورح نم فرح ىلع

 : لوقي اهادحإ ىو « فرحلا سفنب همتتخيو «اهنم تيب لك ىف أدبي نأو « نيرشعو
 رذحلا فئاخلا ُنمُأو لارّتلا ماد  ْقِمو لاصخلا ُدومحمو لاوّنلا ٌهِسَر

 رِهّسلاب كلملا رومأ .ىف تلَكو دق 2 ٍةدقار ريغ نيعب مانألا ىعار
 ردتقم َوْمَع وفعيو نيبنذملل 2 مقتنم ٌمزع ىِدّبِي طخسلا عم ضار
 ررضلاو عئفتلاب ىدرلاو ىدّنلا موي 2"تدهاعدق كلملا ىفاَشْنْدَم هئاجار

 دئاصق أرقن نيخ كلذلو + ديدشلا قلكتلا نم برض عينصلا اذه نأ ىف يرن ألو

 . ةيوغللا ةراهملا راهظإ هب داري ىذلا ىميلعتلا رعشلا نم نول ءازإب اننأك رعشن ناويدلا اذه

 هبتار هل لظيو « هتلزنم هل لظتو حلاصلا كلملا هنبا هفلخيو 1/11 ةنس روصتلا كلملا ىفوتيو
 قل اسننا هذختيو ؛ « ديصلل هجورخو هتاهزن ى هبحصيو ع هنأ كيرع ف هدا ناك ىذلا

 ًاماع نيرشع وحن هب ّرم دقو نماثلا نرقلا اذه نم ىناثلا دقعلا رخو قذف الواو هبارش سلاحي

 هتراجت تناكو « ةراجتلا ىف هتبغر ةجحي ماشلا ةرايز ىف ركفي ةيقترألا ةلودلا لالظ ىف

 . امههدنع هماقم ءانثأ ىفو « لضفألا هنباو ديؤملا اهمئاطلس حدمو ةام لزنف « هرعش ةّرادلا

 . مارحلا هللا تيب ىلإ جحيو « جحلا ةضيرف ءاضق ىف ركفيو . حلاصلا كلما ىلإ هحئادمب لسْري
 . ماشلا ىلإ الو لصوملا ىلإ دوعي الو ةدوعلا ى ركفيو « 2 لوسرلا ربق روزيو 7/77 ةنس ىف

 « ثووالق نب دمحم رصانلا اهناطلس ةحاسب لزنيو ةرهاقلا ىلإ هجتي ذا «, دادغب ىلإ الو



 مهاب

 هحنادم عورأ اناك ابر « نيتديصقب رصانلا حدمبو « ًالفاح ًالابقتسا رصم ءابدأ هلبقتسيو
 ظ : ىنتملا ةديصق اهب ضراعف امهالوأ امأ « ًاعيمج

 اك نقلا نب فانيلا"  ةياوق داعش ةيرمعلانل
 ىف رهظأ دقو « هسفنب هتقث ىلع ىوق ليلد ذفلا ةيبرعلا رعاش ىنتملا ةضراعمل هرايتخاو

 : هلوقب هتضراعم لبتسي وهو « ةقئاف ةعارب هتضراعم

 ايئاوَذ بولقلا ِتاَّبح نلعجف ابئاوَذ دوهّنلا قوف نم نأبسأ

 « نابوذلا نم ةيناثلاو « رئافضلا ىنعمب ىلوألاف ٠ عيدب بئاوذ ىتملك ى سانجلاو

 حيدم ىف ىضميو . اغئاس هلعجب فيك ةيرعشلا هتردقمب فرعي ناكو « هرعش ىف ريثك سانخلاو
 ظ : الئاق رصانلا

 ايام افراق كرا ديس 1 ديف عدلا فلما رانا
 ابضاوقو نق ْتَقلَم هركذ نم تا ا
 ايراحمو  املاسم نامزلا لثم هع تع هبهاوم ا

 ابهاوم نويعلا الم انس اذإو  ةباهم ةبولقلا الم اطّس اذإف
 3 ةيرصملا ةعيبطلا رحِس امنأكو ..لزغلا وأ بيسنلاب ةيناثلا ةديصقلا حتتفي ملو

 عجاهلا 5 فصو ىلإ بيسنلا نع لدعي نأ ىأرف « هبلقو هينيع الم اهنيتاسبو اهضاير

 : هلوق لثم نم هلوادجو لينلا فافض ىلع

 ناثكلا ىلع ئئان ل الا نرصُع لع ميرا مع
 ناوُشّلا ةرْطَخ ٌرِطْخَِي نضصغلاو | هّوْطَخ لئاخ ى قرسُي لظلاو

 ِناحْيّرلا لسالس ْسدِّيق دق صقاور قوس ناصغألا امنأكو
 ناريَعلا ةرظن قئادحلا وحن اهعورف لالخ نم رظنت سمشلاو
 ىئاوغ روحت نع قت لل هلاك ماهكلا للخ ىف عّلطلاو
 ناوغو صقرو ءانغ نم اهيف هل ىءارتي امب ىَوْشَن ةبرصملا ةعيبطلا ليحي نيدلا ىفصو

 رمان ايها نفاع نك نقال دز انوع ىقعو يال الايك تاق ناو
 ] : هلوق لثمب نووالق نب دمحم

 ناقدألا .ىلآ هني اور وزو ُلولملا لحتكا اذإ كلم
 ناويإلا ىف ٍلْدَعلا ىَرْتِك ترظنو 2 ىّجِحلا َناَهُل تدهشف هتدهاش
 حيسملا هل ناكف ىَتْوُم ١ ةلهأو حامسلا داع دقو ىاو

 درا نشد هيفا را يا 1 كلا نا يخل
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 نأ ف :ةقيغور هقلبا فكاررزاو:: نيكو ناو اقناوزد :ةملقح ق هلع رضانلا ماعنإب ديشيو

 ع هناويد عمجف ء«رصانلا ةبغر نيدلا قص ىبلو . هبتريو هبوبيو ناويد ىف هرعش عمج

 حدملاو ةساملاو رخفلا ىف باوبألاو « ًالصف نيثالث ىلع لمتشت ًاباب رشع ىنثا ىف هلعجو

 دهزلاو زاغلألاو اياداو ىوكشلاو تايرمخلاو لرعلاو ىارملاو تايناوخالاو تايدرطلاو

 ىلع ءرصم نم عيشي نأ نيدلا ىفص ناويدل نيرا ا اكواب يفاعالاو حلملا هعمو ءاجملاو
 ةفلتخم حئادم ناويدلا قو . ةيبرعلا دالبلا ءارعشل ةريثك نيواود رصمع انرصع 2 عبطت ام وحن

 داوج روتكدلا اهسرد دقو « هيلع هللا ناوضر بلاط ىبا نب ىلعلو مالسلا هيلع لوسرلل
 تلد لعمال نسب ءاجام لجو « ايماما ايعيش ناك هنأ ىلإ اهسرد نم ىهتناو شولع

 نيح ةياصولا هذهب هل دهع هنأو هل ًايصو هلعج لوسرلا نأ ىلإ حئادملا كلت ضعب ىف هتراشإ

 . : ىلع حيدم ىف لوقي « ةئيدملاو ةكم نيب من ريدَعي لزن
 هلاوقاو ىبنلا صني ريِدَكلا موي دفع هل 0

 نم ائيش هرعش ىف دجنال ذإ « ىماما ىعيش هنأ تبثيال دهعلا اذهل نيدلا ىفص ركذو

 سفن ى هدجنو « دهعلا اذهب نونمؤي ةيمامإلا لثم ةيديزلا نأ فورعمو « ةيمامإلا ةديقع

 ا م نعي لبصتب نما هسفن كرب عربي ىلعلو لوسرلل .هحيدم باب
 رب هاو

 ل

 0 مهيلع 00 3 م سس نأ امو ١ هع

 ملغ ةّيلضفألا لاحب ىبرو مهمح نيقيرفلا ىطْعَأ ىننكلو

 نم هئانبأو ىلع ىلع. ئضت ىتلا ةيمامإلا ةديقعلا نم هناجرخي ثلاثلاو ىفاثلا ناتيبلاو
 نم هجرخي ثلاثلا تيبلاو « ةمألا دارفأ نم مهريغ ىف دجوت ال ةيسدق ةيحور تافص ةمئألا

 اهنم لضفأ اًيلع نأب ناميإلا عم نكلو رمعو ركب ىبأ ةفالخ نوححصي اقح مه « ةيديزلا
 « ىديز الو ىمامإ ال نيدلا ىصف نذإو . لضفألا دوجو عم لوضفملا ةمامإ زوجت هاو

 ] 0 : هلوق نمو
 قيرفب مهنم | تطرقت مأ از ةباحصلا شعت: ىل ليق

 قورافلا ىلإ تس الا عب رألا ىلإ تلق ؟ ليمت نم ىلإف

 ببآونا لك نم جرخيل .؛ ؛ ,لغ. نع رثكأ رمغ قوز افلا ىلإ ادع كنا هلوقر زنا قكيو

 ةصاخو « هتثادح ىف اوقع: كلذ لاق هلعلف هرعش ضعب ىف ريِدّعلا دهع دوزو امأ .. هيشتلا

 م

 ناويدلا ةمدقم ىف لوقي هسفن وهو « عيشتلا تائيب نم ةميدق ةئيب ىهو « ةلجلا ىف أشن هنأ

 ش . ةتايح ةروكا َْق همظن هلاو لوسرلا ف : ق هرعش نأ



 ا

 ةثالث هيفو ةحشوم ٠ ةرشع اتنثا هيفف « اهيلإ ريشن نأ نسحي ةمهم رهاوظ ناويدلا فو
 ] : هلوقك تايعابر ضعبو ان ةعبسو تالتموي»

 ناولّسلا دهاوش نم كدعب نم قفافجأ ىركلا ةروز بسحت ال

 نالزِغلا ةراوش هب داطصت ًاكرش الإ داقرلا تلسرأ ام
 نأ انيررمو + ةنكمللا هزوص غيم سانكلا ةضاحو + ةيعيدبلا تالا هرعشا ىرثكتو

 ةديصق هلو « قفلملاو بولقملاو صقانلاو ماتلا : هناولا لك هرعش ىو « هيف القتسم اباتك هل

 ] : لثم تاسانج ةثالث ىلع اهروطش نم رطش لك ىب

 امالآ داز املا بلقلا نبل لب اطرح وري مل مِل قيرلا َلَسْلَس لَ
 . ىف « لب » افرح رّركو لوألا رطشلا ىف تارم ثالث ار « لس » قرح نأ حضاوو

 م سنا ذإ ًاديقت لقي ال رخآ سانج ىلإ احباب دقو . تارم. ثالث ىباثلا رطشلا

 00 وصلا ع ا وا ل وصلا

 نعاطم وأ ٍمْرَق لك براضُم 2 عاطم رمآأ وذ سأبلا ٌديدش

 اذه تاتحبلا كوآلا رطننلا نبخا ف ةلوتلا ةنلكلا ىلإ نوت كمقي ةاليصقلا ف .ىنقمسو

 رطش ةديصقلا ىف هل حبصي ثيحن « هدئاصق ىف نيمضتلا نم 1-5 فلكتملا س

 دقف بسحف اذه سيلو . ناثرطش امهريغو ىبنتملاو سيقلا ( اعرب لثم نم نيقياسلا ضعبو

 تيب اهيف لقتسي وأ ةطوقنم ةمجعم ىرخأو ةطوقتم ريغ ةلمهم دئاصق مظن ى ىريرحلا عبت
 ةملكو ةمجعم ةملك اهيف تاملكلا ىلاوتت وأ لامهالاب رطش وأ تيبو ماجعالاب 3

 ثيحب ةلوصوم فورح نم وأ ةلوصوم ريغ ةعطقم فورح نم تايبألا نوكتت دقو . ةلمهم

 هذه نم كلذ ريغ ىلإ « ةرغصم امنالك لك ةديصق هلو « لوصفم فرح اهيف نوكيال

 كلذب نيدلا ىفصو . ةيوغل تاراهم ىوحت امنإو « ًارعش ىوحت ال ىلا ةيسدنهلا تانيرقلا
 قارعلا ءارعشل اهعيراصم ىلع باوبألا حتفي تاسانجلاو تانيمضتلل عساولا همادختسابو

 ثيحب بصخلا نم تناك ةيرعشلا هتاكلم نأ عم « اهعيباني فجتو مهتيرعاش دمت ىك هدعب
 . ىبرعلا رعشلا ىلإ ةعئار تاقاضإفاضال هديحي ناكو ةعيبطلا فصو وحن اهب هجنا ول

 و
 ظ ىوكشلاو ءاجهلاو ىنارملا ءارعش

 مظن دقو الإ « حبدلا ءاردت ةضاشودو ىارعتقلا نم عاش ةحأ 3 هنإ انلق اذإ غلابن ال

 قتكنو ؛ هئاقدصأ نم وأ هلهأ نم وأ هيحودمم رابك نم تول هيلإ قبس نميف ةفلتخم ىلارم



 م

 فدا الا هع يدم نيل نأ ةننرك كلل دق < ةعيدتلا لازال نصت لا :ةراشالاب
 دادغب ىف هبلصو ىبهيوبلا ةلودلا دضع هلتق نيح ةيقب نبا ريزولا هقيدصل ظعاولا قوصلا

 00 : 27 هلوقب اهلهتسا دقو م5ا/ ةنسل

 تازجعملا ىدحإ تنأ حل تالا .ىو ةايحلا ىف ولع
 تاللّصلا مايأ كادت دوقو رمق تح مرج ل7

 هرم

 تابهلاب مييلإ امهدِمك ةافتحا مهوحت كيدي تددم
 روصتيو ومالا يضل نرخ و ىق نيدباعلا نر لع نونبر بلعب هلع هعيو

 نع اهّدَر اماط ىتلا ثراوكلا نأك نظيو ء تامركملا قئاعي هنأك هيلإ بولصملا عذجلا
 اولعج هالع مضي نأ نع قاض نيح ضرألا نطاب نإ لوقيو « هنم اهسفنل ترأث سانلا

 . ناوضرلاو ةمحرلا بيباش رطمتسي وأ هيلع لزنتسي و « حايرلا رابغ هتافكأ اولعج اى هربقوجلا
 ثارم ىزرخابلل ةيمدلا باتك ىفو «ىبنتملا مهتمدقم ىفو « ءارعشلا ءاثر رصعلا ىف رثكيو

 : !'لوقي هيفو « ىببطلا ىلع يب رمق مساقلا وبأ هاثر نممو « هل ةفلتخم

 تانسللا» كاد“ .لقم قف .اناهذ ذا. * .ناقزلا ذهن ترب هنآ: عر ذل
 نامزلا ركبل نر دنا عآ دلل ناخ ضاعلا .عارر ااه

 ناطلس ىذ ءايربك ىفو شن بج ىف ةريبكلا هسفن نم ناك

 ىناعملا ىف . هتازجعم تترهظ نكلو ئبت هرعش ىف وها
 ىلر دقو « ءارعشلاو باتكلا نم هئاقدصأ ءاثر نم رثكي ىضرلا فيرشلا ناكو

 ظ : هلوقب اهل احتتفم ةيلادلا هتديصقب ئباصلا قحسإ ابأ

 سوادا: ةءاويش نك ينك تنارأ" .قارمألا لغم .اولمح 52 كارا

 ةيقرناعا + لاققدم اهراتع روك ةلوسلا ةلذلم نع انور هةر وكلا كلذ قف ياللا هناغو

 : لوقي ذإ ركذلا ةفنآ هتيلاد علطمب اهعلطم ىف رثأت ةيمالب رايهم هاثرف ىضرلا فوتو . هلضف
 ليقث ًفخو صاتعم ضاتراف 2 لومحملا نم اوملع ول كولمح

 رثكأو الإ مكاح الو ريزو الو ةفيلخ تمي مل هنإ لوقن نأب قتكنو . لوطي باب اذهو

 راثتلا اهحستكا نيخ دادغب صاخشأل ىارملا هذه نم مهأو . هئاثر نم غارعشلا

 تكفس نيذلا .اهلهأ اوكب « اًراح ءاكب ءارعشلا اهاكب دقف ًاريمدت اهورمدو اهوبرخو

 ء ١٠ه / ١ .ةيمدلا رظناو 0,4١ ناكلخ نبا (؟) ناكلخ 00

 ااا قب 6/١



 نا

 ىف انرشأ دقو « ءاملعو مولع نم اهب ناكامو اهتيندمو اهحيرات اوكبو « اليتقت اولّتقو مهؤامد

 نيدلا سمش اهئاثر نم رثكأ دقو « ام ىخونتلا نيدلا قت خيشلا ةيثرم ىلإ لوألا لصفلا

 نم ةفئاطب تايفولا تاوف هباتك ىف ركاش نبا ظفتحاو "517/8 ةنس قوتملا ظعاولا ىوكلا

 00 كوقب اهادحإ ىو « مصعتسملا ةفيلخلل هتمجرت ىف هيثارم

 ناجسلا' ٠ كفا رت الذ مهزعلو مهثدهع نيذلا نيأ

 مارا رئاعشو ىّدهلا ىكبي 2 مييلعف ىدتقا نم موحن اوناك
 ”ةناكتلا: فم ةاطعقم  ةيفييعا مهقارف دعب ٌَرادلا تيأر الل

 ناكرألا 2مدهتسم مهل | جل ةفوحنو هللا 006 كيلزا

 ىرنل ىّبح « ناريإ ىو ةيبرعلا نادلبلا عيمج ىق ىودملا اهادص ةبكنلا هذحل ناكو

 وعاباسأ الع ربو ةعول هلك ًابدن موبدني اهئارعش نم هريغو ىزاريشلا ىدعس خيشلا
 ] . لاكنو رامد

 مجاعألا اريدك اجه قتلا نأ انب مو + ءاثرلا نم ًازاشفناو ًاعويذ رثكأ ناك ءاجملا لعلو

 اناقلي لب « ةريثك جاهأ ةديرذلاو ةيمدلاو ةميتيلا قف اناقلتو 4 ىديشخإلا ارواك اجب 3

 فورعملا ىرصبلا رفعج نب كج ب دمحم لثم ءاجهلا ىلع اوداك وأ مهن ا رو 00

 ىتلا ةلزنملا وأ ةياغلا غولب نع هدهج هبرّصق دق ناكو ةنس وتلا لكل 7 نب مساب
 ىذلا وهو « هاجه هناف ىنتملا ىّتح ءارعشلا نم هيرصاعم ىلع هناسل لسف ديلا اهلك

 رعاش عم ىجاهتي ناكو : ذا هع كولا انا 2 مق رك ايس نسب قب هنأ معز

 ظ 00 *لوقر هنقو ع نكارزلا ١ نعد 5

 حالم  قالخأب ارشاه شابر وبأ عيظفلا بقل
 محارملا ةهج ىلع هعفصنق دانق" ةاضنأ' كفك حبب

 هريغ وجهو هوجبم قنا سو سس نا ديرب تاك هناكو هيف لاق امي كطنأ عرماشو

 نبا رصعلا ىف نيئاجحلا رابك نمو . سانلا ىلع هنأش ناوهو هرعش داسكل ءارعشلا نم

 9 ةديرخلا ىف داعلا ركذ دقو عضوملا اذه ريغ ى هل مجرئنسو ه٠ © ةنس قوتملا ةواهلا

 قاسو ( 486 - 459 ) قوجلسلا هاشكلم دهع ىف ةلودلا بابرأ وجه ىف 27 ةديصق هل
 : لوقي مهيفو « نيتليوط نيتعطق اهنم

 قيقحتب ىرصبلا ككنل نبا رعشو 04/١ تايفاولا تاوفو . 500/١ تايفولا تاوف (1)

 ( ةرصبلا عبط ) دهاز ىزاغ ريهز دادغب خيراتو 48/7# ةميتيلا كككنل نبا ىف رظنا (؟)

 . 8١/5 (قارعلا مسق) ةديرخلا (1") 17/1١ تايفولاب ىناولاو 78/17 ءابدألا مجعمو ؟49/#



 م

 سرع ىجنادم نسحب مهو 2 مهلُمف ءوس نم متأم ىل
 سرعلا كلذ َلَظْنَحَف اعمط مدع جدلا تسرغ دقلو

 ةديصقلا هذه ةلكاش ىلعو . هعنشأو بلث : حبقأ اذجلاو ًادحاو ملت ىف ىضميو

 ةفوكلا نم همع ىنب تاداس اهيف مذ ىوكلا دمحم نب هللا دبع رازن يبأ فيرشلل ١" ةينيس

 : تلكم قنا لوقي هيفو  ىدلبلا نبا ريزولل ديواعتلا فنا طين كرمت اني مؤ .ةاحلاو

 © ردْخُم ىرشلاب ثيل ةظلَع  ههجَو ىلع هيجارل ودبي .
 سس مل نوجلا باحّسلاب وأ 2 َْتَبَصْحَأ ام ضرألاب اهنأ ول

 ضعبب طقف لثمت امنإو « انفلسأ اك ءاجهلل باب ىلحلا نيدلا ىنص ناويد ىفو

 0 | ١ صوصنلا
 ىلع ىبنتلا دعب اهب ىتتلن داكنو « نامزلا نم ىوكشلا رصعلا ىفرثكت نأ ىعيبطو

 هفيراصتو رهدلا نم ىوكشلا ىف ةديصق عورأ نأ ىف نانئا فلتخم الو : رعاش لك ناسل

 ءارعش نم وهو قوكلا بتاكلا قيرز نب ىلع 9 دمجحم ىبأ ةديصق رصعلا ىف تليق
 هءارو اكرات لحتراو « برغلا ىلإ لاخحترالا ىأرق 1 مايأ هب تملأ هنإ لاقيو « ةميتيلا

 ةاورلا صعب غلابيو 2« هفعست ل مايألا نإ ونغ 3 ًامرغم أهم ا ةجوز دادغب 2 1

 ناكام هطعي ملف « اهئارمأ دحأ حدتماو سلدنألا ىلإ لصو ىّتح الحار لظ هنأ نومعزيف
 تنل كاب ردجرر طاع لرش نورك ديعتلا هدي نب قاض لبا يكاد

 رترعسش قه م

 4 نإ كلو سرت هعلوي لذعلا نإف هيلذْعَت ال
-. 

 رول

 هن د نكلو اكس. .قزرلا هلكت نأ هلآ يلاطلا أت
 1 هم م وتل هام هاا 7 0 ِ ا

 هعرصب ءرملا ىعب نا الأ ىعب -تمسقدق قازرالاو - ءرملا ف صرحلاو

 هعلْخَي كلل سوسي ال نم لكو ةةتسايس نيسحأ ملف اكلم تيطعأ
 ءارو لاحرتو لح 2 لازي ال هنو ظحلا ءوسو قارفلا ةعول ةديصقلا كد

 . ًائيش هدحي مل هيلإ ىلا اذا ىتح ع ءام نامظلا هبسحم بارسك هل عملي وهو « قزرلا

 ة'تءاعشلا ءارتش قع ةيرغاش دنغ البلع تقسو . ةنشع ةعولو نيناو: ىركش اهلك ةديضتقلاو

 . ىدادغبلا ناطقلا

 ناكلخ نباو 1/7 ةميتيلا قيرز نبا ىف رظنا (*9 4#/757/1١. ةديرخلا )١(

 . 55/7 نالكورب عجارو . ادمحم هيمسيو خه . هليغوأ هردخخ ىف : ردخم . ليغلا : ىّرشلا )١(



 كر

 ءاَقرلا 0 َىرَسلا
 ىلع لدي « ةعضاوتم ةرسأل دلو « ىلصوملا ىدنكلا دمحأ نب ىرسلا نسحلا ؤيأ وه

 ةباتكلاو ةءارقلا ماعت هنأ ودبيو « زرطيو وفر ناكف « نيئافّرال ايبص هملسي هابأ دجن اننأ كلذ

 انيب هنإ هنع هومجرتم لوقي ذإ « رعشلا ضعب رهظتساو هنم ًاضعب وأ نآرقلا ظفحو هابص ىف
 لع كر دعا هنا وديو هدو رمخلا مظني ناك هبابش ةروكاب ىف ءاَقَر لمعي ناك

 ىرتحبلاو مامت ىبأ لاثمأ نم نيروهشملا ىسابعلا رصعلا ءارعش ةصاخو « ءارعشلا نيواود

 ىللاعثلا هدقع ىذلا ليغتلا جوضوب كلذ ىلع لدي « ىنتملاو ىمورلا نباو زتعملا نباو

 هتفرح نكت ملو « ءافر نوكي ىكل ال ًارعاش نوكي ىكل قل امنإ هنأ سحأ هنأكو . هتاقرسل

 :"ةلئاق ريشي كلذ ىلإو :تيرتو هني لاعلان ًافافكالا هيلع ردت

 فراعماو ىهْجَو يتاح كو اف ةريالا قفا ” دو

 ىراج 0 نه هناك ان بم قْزرلا حبصأف

 لورا نعشاو بدألا ةفرح ىلإ زيرطتلاو وَلا ةفرح رجم نأ ىلع همزع عمتجاو
 + اذيدك ًالابقإ هيلع نولبقي هورصاعم ناك ذإ ؛« مجاشكر عش ناويد خسني ناكف ةقارولاب

 ٠ ا ةرجأ نم ذخخأب امب شيعبو

 ناْئع وبأو دمحم ركب وبأ امه « هناديجنو رعشلا ناظني ناوخأ نايتف لصوملا ىف هعم ناكو

 امل ديكي نأ ىأرف ؛ رعشلا نانسحن اناكو « ةسفانم اهنيبو هنيب تثدحف نايدلاخلا ديعس
-- 

 تشيلو « ةهج نم هقوس قفُنَيو همجح ديزيل ؛ « مجاشك ناويد ىلإ هناظني ام دوجأ ةفاضإب

 هنس ءاجحلا ران لعشا امن ا ةيناث ةهج نم هريغ رعش ناقرسي اك هرعش ناقرسي امهنأب |مهيلع

 اياطع نم بلح ق ىبادمحلا ةلودلا فيس هرئني ام عمتعو اديأ دمع ال :تلظو 6 ايينسو

 رهتشاف « هترضحب ماقأف « هيلع هتدافو مركأ دقو « هيلإ هلاحر ٌدشيف « ءارعشلا ىلع لاومأو

 ريوصت ىف هلوقك ةعيدب حئادم هيف هلو « لومخلا دعب هتيص َدعَبو « لوفألا دعب هدعس علطو
 000010 : ةميظع ةلتقم ين نسر كاسم رارف

 فو ربع 0 رزقا سر

 هنلاط تسلا يئايدو: ةيراقإ#» محال م 20 كئاحف

 عحدمو دادغب ىلإ ىرسلا لقتنا ةلودلا فيس قوت الو . داحلا هفرط تملا بايد

 ةرهازلا موجنلاو 86/9 ناكلخ نباو ١87/1١ ءابدألا 1110/9 ةميتيلا ءافرلا ىرسلا ةمجرت ى رظنا )١(

 . ةرهاقلاب عوبطم هناويدو 77/4 مجعمو ؟هه ىناعمسلل باسنألاو 144/9 دادغب خيراتو
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 . قافالا ىف راسو جارو هرعش قفن ذا« هلاح تنسحو ءاسؤرلا نم مهريغو ءارزولا

 8 هتافو لبق هرعش عمج هنإ ناكلخ فا لوقنو:. .نادلبلا رئاسو ناسارخ ىف ءايذالا هاذا

 بريح بحملا باتكو ةَريدلا باتك هفيناصت نم ركذيو « هيف داز 5 ةقرو ةئامت الث وحن

 لغاهعزو ةفحص ندب وع ةمقلا ف ةرعش نم ىلاعثلا دشنأ دقو . بورشملاو مومشملاو

 هتايلزغو ةقايصوأو .ةتايعيبرو ةنوغو» مومو هدو هيحافأو هتاف خه وركت امو.:ةتاقرم

 انيلع اعدم ةيدلا كب ف ةيعلكا نم ةفئاط ىللاعثلا هل قوسيو . هراعشأ نم هب ىّنغتي امو

 00 كلذ نم  هراعشأ ناقرسي امهنأ
 را ةلجحملا ىطافلأ عورت ةراغ نيييبغلل موي لك ىفأ
 ارهشلا قع لم ناهفلالا لع تراخ اف الهم نانع. نأ اليف

 انرالاوب ةفناظللا .كللت نكد اهرسأب موجنلا كلت اتأفطأل

 ارطش هنساحم نم ىل اَنيقبأو اًنعنق رطشب ًالَه اكحُبَوَف
 هراعشأ اعيس اخاو هحنادم ىف كلذ ددريو « ةقرسلا كلت نييدلاخلا ماهنا نم رثكيو

 ريغ « هايقل نم لكل سخي نمثب اهناعيبي |مهنإف « اهقحتسي نمل اهناعيبي اهتيلو « قارعلا ىف
 حيدملل ةماع ةراغ هرعش ىلع اههتراغ نأ معزيو « اهردقل نّيَيعاو الو « اهتميقل نيردقم

 : لوقي « حيدملا ريغو

 رافظأو 2 باينأب هاقّرللا مرح ىف رعشلاب ارفَظ ول نابئذ

 راكبأو ِنوُُع نم هايابس دعبت الف قارعلاب ىرعش نار اعاب
 هر

 رانيدب الظ هتسيفن تعيب ايس لثم ايس س ا١ىأر امو
 م 0 00

 فراش هل رفا لو ا. تن لوب قب اعدم هنو

 اذه نهانأ قيكو.# ناكباود شابت وأ ةرغ نم: ىرعتلا تسلا اذه تصينانازيالو

 ىف هبعت ىكبيو . ليخ ليخ روهظ ىلع لمحت مل ىرسأو « فيس دحب برضُت مل ىحَرَج ىبسلا
 اههفويسو نيصللا اعل لانا دعب ضايرلاب اههبشيو هراعشأ مظن
 رعاشلا ىحلملا بصعلا نبال هيجاهأل ًالصف ىلاعثلا دقعيو . ًاعيرذ ًاكتف اهب كتفت ىتلا
 ةدهاشم ًامعاز ًاديدش ًاعاذقإ عذقي هل هئاجه ىف وهو « هيلع نييدلاخلل بصعتي ناكو
 ف نكس اع لوم ان نيا هناك وع فصقلا و وتلا و وهنلا قون هلو روف مس را لها

 : ا رغاع ايف ناهذ ةرصخ تسول لوقو . :ناةناعب

 كلا في أ نإ ودنا عننا قاطو

 ام ناك ال .اهب 2 .نيشيغلا ٌردك ىدأف



 م

 ع ةةريطتت الو 0. بلجن ٠ مادم

 لقيا رس

 اَتَح الل ةبلقلا الو ترس اهب ٌسفنلا الف

 كتبتلاو لذبتلا نم رمخلا ىلإ هفاضأ ام قسن ملو « خيشلا نم ةلتاق ةيرخس ىهو
 انيأر فو . سوفنلا ذا ا ع كلذب ءاجملا نأل « ةحارص ى ةمشحلا حارطاو

 « لزغلاو حيدملا ىنف 1 ةضاو « ةيرعشلا هنونف ةيقب نع تاجرد لزني هءاجه نأ

 - :٠ ًالزغتم هلوق لثمب هرصع دعبو هرصعل دادغب ىف هرعشب ىّنْعتِي ناكو
 مالسلاو ةيحتلاب لْخَبْلَو - ىسفنب هل دوجأ ْنَم ىسفنب
 ماسحلا ّدَح ىف توملا نومك ٠ ِهيََقُم ىف ماك ىنْيَحو
 ىف تناكف هتافو امأ « هدلوم خيرات ْفَرْعُي الو . ةعيدب ىناثلا تيبلا ىف ةروصلاو

 تايرخا ىف هل ماقم راد اهذحما ذإ "55 ةنس لب ليقو 57 ةنس لبقو 5٠ ةنس دادغب

 . هتامح

 ىدادغبلا (1) ناّطَقلا نبا

 ىلع بكأو 6517/8 ةنس دادغس دلو ا لا ل ل

 ءانطأ نيف دع ىنح « اهنقتأف بطلا ةسارد ىلإ هجنا 9 ع هتأشن ىف ىوبنلا ثيدحلا ةسارد

 ناك (ك « ءاجه ناسللا ثيبخ ناكو « رعشلا هيلع بلغو « رداونلا ٌرِثك ناكو « دادغب

 لاجر رابكو نايعألا نم ةعاج اجه دقو « ةباعدلاو حازملا ةرثكو ةعالخلاو نوحملا ىف ةياغ

  ىضاق اجه ذإ هئاجه ىلع ةرم بقوعو « هريغ الو ةفيلخ ال دحأ هنم ملسي ال داكو « ةلودلا
 : اهوا ةيفاك ةديصقب ىبيزلا ةاضقلا

 ري لرلا. ييلتللا ةقيلا للملا“ ننلاا خلا

 ابنك الوب ترتكاربا ةاورلا!ةلفانتوب ع اني رفع ةقاقو ةقاع اينانبا فدعا ةلئزلف» ىو

 و 5 ع, ةدم هسبحو هعفصو ناطقلا نب ا رظحلف « ىنيزلا ىضاقلا كلذ غلبف ع ةنسلألا

 ناورشونأ ريزولا ىف هلوق لثم نم « ربإلا َرْخخَو هئاجه ىف زخي فيك فرعي ناكو . هتيرح هيلإ

 : عضاوتلاب هل اًماذ
 مه ربكلاب هلجأ نم ترصف  َةَعَض نع ٌروهشملا كُعضاوَت اذه

 محل ال بألطلا ىلع بوثو اذف هل تقو ىجاّرلا لمأ نع َتدعق

 ( قارعلا مسق ) ةديرخلاو ما نانجلا ةأرمو 189/5000 ٠ ٠ مظتنملا ناطقلا نبا ةمجرت ىف رظنا )١(

 . 5١/7 تايفولا تاوفو ال٠ / » ةايحلا ةبتكم راد رشن ) ةعببصأ ىبأ نبال ءابطألا تاقبطو

 نازيملا ناسلو ه/5 ناكلخ نباو 8٠0" ص ( توريبب
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 ىف ةيقيقح ةردق ىلع لدي امم « هوجه ىف ةيرخس نم لمحيامو زخولا اذه لثم رثكيو
 هيلع طلست نمي كتفت مومس ىلإ دمعي امإ « متشلاو بسلا ىلإ دمعي نكي مل ذإ « ءاجفل
 : دادغبب ةاضقلا ىضاق محرما نبا ىف هلوقك

 كلقلا نج مأ هارت نامزلا فرخ ًايضاق انيف ترص محملا نبا اب
 كلل نيأ نم ٍدمحم عشب اّمأ 2 ابرف موجنلاب مكحت تنك نإ

 ىف ةليوط ةديصق هلو . هرصع ىف ةاضقلا ىضاقب ءزه هدعب ام ءزهو ءاجه لا ىف دعب وهو
 ظ ىلإ هبسن ىف هزمغي مهدحأل ضرعتف « نويسابع منيب ناكو « هنمزل ناويدلا بانك ءاجه

 : ًالئاق : هدج نلطملا دبع نب سابعلا

 رضحخألا ءآلقابلا ريع فْعَضلا ىف ُةَريظن سيل سابعلا ىلإ بسن
 ظعاو نم اهيف رخسي ةليوط ةديصق هلو . فورعم رضخألا ءالقابلا دوع فعضو

 : لوقي هلو « هسفن هنع ىبهني ال اب سانلا ظعب هلاو: هظْعَوو

 ُدّرلاب رمت 2 اهلثم ىف ِةَبيغ نع َسانلا ىَهْنَت تنأو
 دْلُخلا ىلإ قيوشت عونب وأ رانلا نم يطيوختب امإ
 درسلا :كسولام قف راهنز اذكه ىب لعفت اذ دعبو
 ضلع. قفا ض2 اد قا كد. نوي ةمجفلا  .ةلعو
 دعب نم شْيَطلا مهلسس مرت الو ىنعدو هللا ىلإ عجرا
 رانلا مهلخدت دق اهنأب سانلل حولي ام ًاريثك هنأ عم « هباتغيو ةبيغلا نع سانلا ىبني وهف

 ريشي ةيسراف ةرابع ثلاثلا تيبلا ىف ىناثلا رطشلاو ٠ سودرفلا مهلخدي دق اهل مهكرت ناو

 سولاسلاو . ةيسرافلاب ةثاغتسا ةملك راهنز ةملكو . ىمجعألا ظعاولا اذه لصأ ىلإ اهب

 ًارخاس هل لوقيو « هظعو نم كلذب ثيغتسي وهو . درابلا لوسعملا مالكلا 8
 ىف حصفت داكت ال ناسللا ىمجعأ تنأف كدنع نم ةيمجعألا ةغيصلا هذه تسبتقا امنإ
 ظافلألا ةديصقلا ىف رثكتو ٠ كبنذل رفغتساو كبر ىلإ عجرا هب ائزاه هيدانيو « نايبلا
 نبا ناك وحنلا اذه ىلعو . ةغللا كلتل ةماتلا هتفرعم ىلع لدي ام « ةيسرافلا تارابعلاو
 هترازو لقثتسي ناك ريزو ىف هلوقك « هلوح نمب ةعذال تايرخس رخسي لازي ال ناطقلا

 ريرسلا قوف ُبدْرِهلا سلج دق ريفتلا َريفنلا ٍسانلا رشعم ايا |

 ريصأ 8 هنأ وترا ةتنكو» ايهألا ارم, انف“ .ناضو
 ريت - ليلق 2ع ةملظو لجني ىذق تلق الكف 0 ١ 7 8 د 6 2ع :



 ضل

 ريزولا ريزولا ٌحيشلاو ةلود لا ةلودلا اذاف يع تحتف

 هنإو « ةلود بيلاود كرحب فيكف اك ارح عيطتسي ال هنأ ديري « ظيلغلا زوجعلا : بدرحلاو

 ةمألا ردص ىلع ةّمغ اهاريو ءريطخلا رمألا اذه ءاقلل رفنت نأ سانلا ىلإ بلطيل

 ناك هلعلو . ميرت ال ةعاج اهاريف حابص لك ىف وأ موي لك ىف هنيع حتفيو ء ىلجنت آل

 هنإ لاقيو « ةرازولا ىلوت هنإف « انب رم اك نجسلا ىف هب جر ىذلا ىبنيزلا ىضاقلا ديري |
 « هتئنهتل اوعمتجا دقو ءاسؤرلا نايعأب صاغ سلحملاو ناطقلا نبا هيلع لخد ابيلو ال

 ٌرسأ صقري ىبنيزلا هآر الف . صقرو ءرورسلاو حرفلا رهظأو هل اعدو هيدي نيب فقوف
 ىف ةماعلا لوقت ام ىلإ هصقرب ريشي هنإف « خيشلا اذه هللا حّبق : هصاوخ ضعب ىلإ

 ضعبل هئاجه ىف لوقي هارن ذإ ىبنيزلا هلاق ام قحبو . « هنامز ىف درقلل صقرا » : اهلاثمأ

 ظ ظ 0 ::ءاسؤرلا

 صقرأ ْتمقق هبل ن  امزلا قفص نم لك

 6 ًاتقو ناحلطصي اناكو « ةرئاهمو ضب رعاشلا ضِيب ضيخلا نيبو هني اكو

 صييحلا نأ كلذ نه « .ةباعدو افرظتو انجامت ىجاهتلاو ذبانتلا نم هيف اناك ام ىلإ نادوعي

 ؛ ًافيس ًادلقتم ناكو « ٍةبلك ُوْرَج هيلع حبتف ؛ ىنيزلا ريزولا راد نم ةليل جرخ صْيْب

 ايلا هففايخأ و انايبأ مظنفا , ناطقلا نبا كلذب معو . تاف . فيسلا بقعب هزكوف

 هديب ناكو هته راشيل هيلا ! مد هل نبا هوا لتق ىبارعأل ةيارلبا ناويد تانأ فن نيتي

 ف اهقلعو: ةقرو ف كتنايآلا ناطقلا نبا بتكو . نيتيبلا دشنأو هدب نم هاقلأف ©« فيس

 راد باب ىلإ اهدالوأ وأ اهءارجو ىه اهدرط نم اهعم ترو ءارج اهل ةبلك قنع

 : اهيف اذإف «ريزولا ىلع تضرُعو « اهقنع نم ةقرولا تذَحّأف « ةثيغتسملاك ريزولا
 دلَبلا ىف ّىْرزَخلا هئبسكأ ةلعفب 2 ىقأ َّصْيَب َصِّيَحلا نإ َدادغب لهأ اي

 "3 شطبلا يفيعض ىرج 0س عاج دبا" :ىنلا ناحلا وه

 دمصلا دحاولا دنع قليلا مد ١ تبستحا ام دعب نم همأ تدشنأف

 در مو تان قلب ىدحا ةيزعتو  ٌَءاسات سفنلل لوقاو»

 ) فلو اذو هوعدأ نيح ىخأ 5 هبحاص دقق نم قل امهالك

 « نيمضتلا ةلثمأ عورأ نم ةساحلا ناويد نم نيريخألا نيتيبلا ناطقلا نبا ْبْلَجو

 افناعس ناسنلب لوقت ةلكلا ليج 31+ صف نضيكلاب ةيركس قم قارأ ام لك انج غلب دقف

 أطخو اوهس ىلع ىّنِج ىدي ىدحإ عقوم ىنم هعقوم ىذلا صْيَب صّيَحلا ىخأ نإ
 نع ضؤعي دوقفملا نبالاو ًاوهس لتاقلا خألا نم الك نإو « ءوسل ادّصَق الو ًادمع ال
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 ىف نيتيبلا نيمضت ءت نم هيلإ ًاللستم , بالكلا ةليصف نم هلعج كلذبو « هبحاص نادقف

 هل لوح ال.فعضتسم ورج ءازإ علهلاو نيجلا نم هب هرّوص اع ًالضف « هتعوطقم
 ناكلخ نبا ىورو « ةردانلا ىلإ ديدش ليمو ةباعد ناطقلا نبا ىف تناكو .ةوقالو

 فارشالل بيقن هدنعو ةريبه نبا ريزولا لع لخد هنأ كلذ نم « هرداون نم ةفئاط

 نيأ : ريزولا هل لاقف « ناضمر رهش ىف ديدش رح موي ىف هيلع هلوخد ناكو هلخبب رهتشي
 ران هيف سيل هنأ ديري « دربتأ بيقنلا ىديس خبطم ىف : ةهيدبلا ىلع لاقف ؟ تنك
 نييدادغبلا فرطُي لازامو . بيقنلا لجخو نورضاحلا كحضف « ناضمر ىف خيبط الو

 هه/ ةئس رطفلا ديع ىف دادغبب ةيلاع نس نع ىفوت ىتح هرداونب

 عيشتلا ءارعش

 ىف معي ذخأ ةيرشع ىنالا ةيمامالا ةعيشلا بهذم نأ فيك لوألا لصفلا ىف انب رم
 ى رشتني بهذملا ذخاف « ةيمامإ ةعيش نويهيوبلا ناك ذإ رصعلا اذه حتاوف ذنم قارعلا
 ىف نومظني اوضمو « ءارعشلا مهعم رثاكتو « نورثاكتي ةعا ا لع مهرصع
 نع نيثدحتم « هيلع هللا ناوضر بلاط ىبأ نب ىلع بقانم : انغ ياسا ةيعوضوب
 ري نوصح نم هيدي ىلع هللا حتف امو مهريغو شيرق ىكرشم ىلع هتاراصتناو هتريس
 هليبس ىف دهاجو فينحلا نيدلا قنتعا ذنم لئاضف نم هل يور لك كلذ ىلإ نيفيضم نيفيضم

 موي حبصأ ىح كلذ عستاو « هبدنو نيسحلا ءاكب وهف ىناثلا عير اها ىتاذو ىلإ

 ةلودلا زعم ىبيوبلا دادغب مكاح نأ كلذل أيهو « دادغبو ءالَيْرَك ىف ماع ًامتأم هعرصم

 لتقم موي « ءاروشاع موي ىف قاوسألا قلغب م05 ةنس ىف - انفلسأ (ي- سانلا مزلأ
 ءاسنلا جرخت ناب مهمزلا اك « ءادوسلا وسلا اهقوف اوهقريو :تابقلا اويضتت تاو. نيسخلا
 اذه ذنمو . ءالبرك ىف لئام أم ميقأو ٠ نيسحلا ىلع نمطليو نبدني روعشلا تاروشنم

 نوبدني اوناكف مويلا اذهب نوفتكي ال ةيمامإلا ناكو . ماع لك متأملا اذه رركتي خيراتلا

 لك ىلع .ريبكلا متأملا اذه لكش اهيف مهب دن ذخأي مل نإ و « ماعلا لاوط ىرخأ مايأ ىف نيسحلا
 ةعيشلا رعش ىف ايساسأ ًاعوضوم هبدنو نيسحلا ءاكب حبصي نأل متآَْلا هذه تّدعأ لاح

 اذه لازي الو « هعرصم ىرك ذب ريبكلا لافتحالا موي هيف ءارعشلا ىرابت ام ًاريثكو « ةيمامإلا
 « رصعلا ىف ةيمامإلا ةعيشلا ءارعش نع ليصفتلاب ثدحتن نأ عيطتسن نلو . مويلا ىلإ مهنأش
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 ها بدأ باتك ىلإ دوعي نأ ٌئراقلا نكميو «٠ مهريهاشم ضعب ىلإ ريشن نأ ادي امئا

 6-0 ءارعشب صاخلا ىناثلا ءزجلا هيف أرقيو « توريب ىف عوبطملا ربش مش داوجل ( ءالبرك)

 "7 ىهازلا مهتمدقم ىو « ةيمامإلا ةعيشلا ءارعش نم نيريثك ىريسف سماخلاو عبارلا
 بقانم نايب ىف دئاصقلا نم ةعومحجم فلؤملا هل دشنا دقو 51١" ةنس قوتملا ىدادغبلا رعاشلا

 : هلوقب هدئاصق ىدحإ لهتساو « بلاط ىلأ نب ىلع مامإلا

 0 مهأح قف ىلحر "تيقلأو ًارخآو ادب قلخلا ريخ تي

 ارضا وعتلا ناك ذم مهدلاوو مهّدَج لّسْرلا متاخ وح. ةعأ

 نإ نتا نال هين ديفيس ادعو اددناو فض نيالا ةةمألا: لكان وشنو

 سانلا نيب رشني ىتح « نامزلا مئاق ىدهملا روهظب هسفن ىميو « مهيكبيو ( مهيدهم

 « ةيعيش ةعزن ءافرلا ىرَّسلا ىف تناك هنأ ودبيو . هنودب مهتايح حلصت ال ىذلا لدعلا

 ' ىكبيو تيبلا لآ اهيف حدمب هناويد ىف ةدوجوم ةديصق ّفطلا بدأ بحاص هل دشنأ دقو

 : الئاق نيسحلا

 انيكاكّسلا ىَشْحُت وأ ٍرْمَجلا ىلع ىَوْطُت أدنأ هركَذ نم انءاشحأ نأك

 ةعرانع ورشا عيووبدتي كتلاكدلا اف دز. لسرلا ىدلاقل :هيغوكب وأ لغو

 ظ بدأ بحاص هل مجرت دقف ؛ « هلثم ايماما ايعيش ناك هنأ نظلا ربكأو ةاجاهمو رعشلا ىف

 :: 29 اهيف لوقي نيسحلا فلل نس كا ا ا يسادملا 2 فطلا

 ةحسام ىبنلا دعب ليربج ىف نيبج ىرّتلاب مترفع

 ةحياذو ٌمكنم  ٌةلذاخ مهلك مانألا دنع ناّيس

 ةدحاو مهتيانجف « هوحبذ نمو ةفوكلا لهأ نم هولذخ نم نيب مثالا ىف ىَوَسُي وهو '

 مك ةفوكلاو دادغب ىف حاونلاو بدنلا اذه عم نوكتت نأ ايعيبط ناكو . ةيأر ىف

 رهتشاو ٠ 29 مايألا نم هريغو ءاروشاع موي ىف نيسحلا ىلع نوحوني « ةحاّنلا نم ةفئاط

 ' ربكأ دحي ناكو « قوزملا دمحأ ىرجملا عبارلا نرقلا فصتنم ىلاوح دادغبب مهيب نم

 ةأرماو قدصأ نبا ىمسي الجر نأ 7١4/١ ثويلجرم نباو 7/١ ةميتيلا ىهازلا ةمجرت ىف رظنا )١(

 اناك اممو « نيسحلا ىلع ةحانلا 1 ناك نع ىمست دادغب خبراتو 57/4 ةرهازلا موجنلاو ”ا/١/* ناكلخ

 : اهوأ قرع رعاعل ةديصق هب ناحوتي 2020.6٠ /* فئطلا بدأو هو /0 مظتتملاو مهم

 م داو اضيف ٠ نانيعلا اهأ 320 ةمشلا) (0)

 ] قيقحتب ( ةيدنه ةعبط ) ىخونتلل ةرضاحما راوشن ىف (")



 ا

 م55 ةنس قوتملا فيصو نب هللا دبع نب ىلع رغصألا (0) ء شاتلا رعش ىف هجاونل ددم

 ةيبلا لهأ ىف هلو اعزان املكتمب تاكو“ نينسحم ا ءارعشلا نم وه : ناكلخ نبا لوقيو

 دفنتساو ةرابع دوجأب اهيلع رظانيو ةيمامإلا دقتعي ناك» : توقاي لوقيو « ةريثك دئاصق

 هذه نم ريثكو . ةرثك ىصحت ال مهيف هراعشأو « مهب فرع ىتح تيبلا لهأ حيدم ىف هرمع

 حان هنأ ىوريو « هريغو قوزملا دمحأ اهب حوني « دادغب دجاسم ىف اهب حاني ناكر اعشألا

 - : لوقي اهيفو « رغصالا ئشانلل ةعاتلم ةديصقب دجاسملا هذه دحا ىف اموي

 مَتْسِي سيل مكيف ىباصم لث مطقتي مكل ىبلق دمحأ ىنب
 عِضْخَي ناك مكل نم مكيلع وطسيو مكفيسب ًالتق نمت مكل تبجع

 و ٍضرأ لك ف مكماسجأف مكلتقب ىصوأ هللا لوسر نأك

 ْعَرْصَمو ليتق اههف مكل.ا سيلو 2 ًابرغمو ًاقرش ضرألا ىف َةَعْقِب اف

 مههوجو نومطلي نورضاحلاو حئانلا هعبتو « ههجو مطلي لظف 1 ًارضاح رعاشلا ناكو

 اهيف وعدي ةيئاب ةديصق ئشانللو . رهظلا ةالص ىتح ىحضلا نم ةديصقلا تايبأب نوحونيو

 ع ءالبركب نيسحلا دهشم ىو دادغبب ةنمانأ  ق اهب نوحوني سانلا ناك نيسحلا راش ذخاألل

 ] ظ : لوقي اهيفو
 تاورصا رو 559 0 2 0 0 نمم َرأثلا ”نوذخأت ىتم

 بيرغ وُظو حكادعألا هب فوطت 2 اَظ ىلع تارفلا رهن ىلع ليتق
 مد كنفس ىلإ ريشي رغصألا ؛ ىشانلاو . بارتلاب رفعم : بيرتو . ءالبرك : فطلا ضرأو

 و -اووح نيذلا نيسحلاو يشار ىلع : نيلوألا ةعألاب ديشيف ىضميو « ءالبركب نيسحلا

 : لوقيو: نوكيا نئلك وهوا ناك دقو لك راع - هيأر

 بولط هيغتبب داشر ًلكو ناكاوعوا ناك دق ام ملع اًوَوَح

 بيغي رودصلا كلت نع بيغلا اف مهرودص مولعلا بيغ تظفح دقو .

 نبا طبس لثم ةعيش اونوكي ملو « نيسحلا اوكب ءارعشلا نم نيريثك نأ ظحالن نأ دبالو

 مهيلع علخيل هنإ ىنح ٠ سداسلا نرقلا ىف نييسابعلا ءافلخلل حادم ريكأ وهو « ىذيواعتل ظ

 سلا هكا رم هل انيأر كلذ عمو ( عضوملا اذه ريغ ىف انب رم اك ةعيشلا ةمنأ تافص

 و ةيلا وزع زميل هرقل قر انزع ًاعوضوم هؤاثر حبصأ امنأكو . انبّرم اكل امنأ حص نإ

 فيلا مجعمو 787/١ ةميتيلا رغصألا نئشانلا ىف رظنا )١(

 نازيملا ناسلو "59/7 ناكلخ نباو ٠ هدف ءابدألا



 مسا

 حتاوف ىف ىعيشلا رعشلا طاشن هوجولا ضعب نم روصي ام انمدق امف لعلو . هيف ةنحما مظعل

 تكن كلذلو « هضرع لوطي بناج وهو « هبقح لاوط ًايراس كلذ لظو ءرصعلا
 مهو « ىبنتملا دعب قارعلا ءاروش هنآ تادعي مهبناثو مهوأ لعل « ةثالث نع ثيدحلاب

 . كديدحلا 0 نباو رايهمو ىضرلا فيرشلا

 ؤ "٠ ىضرلا فيرشلا
 ٠ فورعملا قداصلا رفعج ةلالس نم نيسحلا دمحأ ىلأ رهاطلا نب دمحم نسحلا وبأ وه

 00 ةباقنا 0 ) 00 و سابعا ىب ءافلخ دنع 00 7 0 هوب ناك ) ا

 .« ةباقتلا ىف هيأ نع نابوني اناك ايش ذو 70 ةنسس ىضرلا فيرشلا هل دلو مث "8 ةنس

 دجاسملا رومأو ملاظملا ىف رظنلاب امهوبأ صتخاو ةفالخلا راد نم |مهيلع علخو 8٠ ةنس ذنم

 ىضرلا فيرشلا طبرت تناكو . كلذب ادهع ءىباصلا قحسإ وبأ بتكو + سانلاب جحلاو
 , رداقلا ةفالخلا ىلوتيو "81 ةنس ل ةنرقك لع ضف ومان و اووف عئاطلا ةفيلخلاب

 كلل ىضرا فيرشلا ىلإ درتو 84 ةنس ىف هفئاظو نم ىضرلا فيرشلا دلاو ىعيو
 "00 ] 0 77 258/4 ةنس اعيمج فئاظولا

 ىلع ىبأ لثم ٠ مهريغو ةعيشلا 0000 ءاملعل فيرشلا ذملتت دقو

 حخاو ث .لازتعالا ى رابجلا دبع ىضاقلاو + وحتتلاو ةغللا قف ىلابزرملاو ىتج نباو ىسرافلا

 فلتخا الإ هرصعل ًارسفم كري ْ هنأ نظلا ربكأو . ةيمامالا ةديقعلا لوصأو هقفلا ىف ديفملا

 نادك كلذ لغ لال. م دي ههنا يبس هيك لع نق دقلا ل ةةضور كل
 . « ليزتتلا هباشتم ىف ليوأتلا قئاقح هامس ىذلاو عضوملا اذه ريغ ىف هانركذ ىذلا ريسفتلا

 20 تازاجما هباتك ىف حضتي ام وحن ىلع ٠ ايم له ىربلا تيدا بنك لع لبقأ لئلاتو

 ] جملا 7 تقورغلا باتكلا ىف ىلع مامإلا بطخ عمج ىذلا وه هنا ةفو رغم ةيزوتلا

 ' تو لم نم هلخاد امل ( ىمالسإلا رصعلا » انباتك ىف انضرعو « ةغالبلا

 لادتعالا نازيمو 51٠/4 ةرهازلا موجنلاو ها/# صض »/1١1 ةميتيلا ىضرلا فيرشلا ةمجرت ىف رظنا )١(

 كرابم ىكرل ىضرلا فيرشلا ةيرقبع هيف عجارو 0177/# دادغب خيراتو ؟"ا/#/١ ةيمدلاو 4١5/54 ناكلخ نباو

 عوبطم ناويدلاو . سابع ناسحإل ىضرلا فيرشلاو قاولاو 774/10 مظتنملاو /١١4 ةاورلا ءابنإو 5
 . توريبو ةرهاقلاو ىابمب ىف ةفلتخم تاعبط <تارذشلاو ١4١/8 نازيملا ناسلو #ما/4/7 تايفولاب

 تانحلا تاضورو #/1١48 نانجلا ةأارمو 87/“



 ما

 ىلإ رضحأ هنأ ىَوْرُيَو « سحلا ةفاهرو ةبيدبلا روضح عم ًاردان ءاكذ ايكذ ناكو
 , وحنلا هنقلف « تاونس رشع هرمع غلبي مل لفط وهو ىوحنلا ىف ىاريسلا ديعس ىبأ نب فسوي ظ

 ةداغ نع :ةينارغألا يم زم شي نركا دق كوومش ال لوفر 5 دم هققلكس ل امور ةفس كفقو

 ىلع ضغب : لاقف ؟ورمع ىف بصنلا ةمالع اف « ارمع ادي ز برض انلق اذإ : هل لاقف  ميلعتلا

 قارعلا ءارعش معز وهو . هرطاخ ةدح نم نورضاح او هذاتسأ بجعف . ( صاعلا نب ورمع ىلإر يشي )

 |كليلقب هرمع نم ةرشاعلا دعب ةركبم ةيرعشلا هتبهوم تحتفتدقو « عفدم ريغ هرصع ىف
 ةداس بجن أو نامزلا ءانبأ عدبأ م ريباوعا الئاق هرعشب وهب اد يشم ىضحب و ؛ ى لاعثلا لوقي

 ع« رهاب لضفو ء رهاظ بدأب « فينملا هرخفمو ؟فيرفلا هدتْحم عم ىلحتي (جاقارعلا

 تلق ولو ءربغ نمو مهنم ىضم نم : : نييبلاطلا رعشأ وه من . رفاو نساحما عيمج نم ظحلو
 هرعش نم لدع دهاش هركذ نم هيرجأ اب دهشيسو « قدصلا نع دعبأ مل شيرق رعشأ هنإ
 ةلوهسلا ىلإو « ةناتم ةسالسلا ىلإ عمجي ىذلا , حدقلا نع عنتمملا , حدِقلا ىلاعلا

 انا » : ةيمدلا بحاص لوقيو . « اهادم دعبيو « اهانج برقي ناعم ىلع لمتشيو « ةناصر

 ديلا قم دك ردا ديرطتلا اذ رعت هلو: كرو ا امنا ىلا لاق نومك تنك حسم اذإ
 ىف وهو 405 ةنس خركلا ىف نفدو دادغبب قوت دقو . « هيصاون مجنلاب دقعو « هيصاقأ

 . ءالبرك ىف نيسحلا دهشم ىلإ لقن هتافر نإ لاقيو « هرمع نم نيعبرألاو ةعباسلا

 ةرملا هؤرقي هيلع ًبكأ دقف ىبنتملاب رثأتلا دشأ رثأت هنأ ىلع ىضرلا فيرشلا رعش لديو |
 همي ال ناو قاس :ركك قم كرت ام لكلا القيح تدعم [لطاعتم دفا قنا عيكتارلاو
 ناكر 4 نفعا كفل ونقنب عقل وو ك8 ديري انب نيام 5 ىلا ناكر ( هقحتسيام

 هقدتو - :قويسانعلا ةنيض مانا قوق ةفيلخلا وه رك هذا اكفنا هقاععأ ىف رعشي ىضرلا

 نم ىوكشلاو را - ىبتنلا حيدم لثم- رخزي. .لازي ال حالم :مهيتعئاصم ىلا ةرورضلا
 : رداقلل لوقيل ىّتح « هاغتبم هلينت ال ىلا مايألا

 قرفت ال ءايلَعلا َةحْوَد ىف اننإف نينمؤملا َريمأ ًافطع
 فرعم ىلاعملل ىف انالك أ كا ل ا

 قوطم تنأو اهنم لطاع انأ ىتنإف كريم ةفالخلا الإ
 5 .عبطت هراعشأ لعج ام « هتايح لاوط هقرافي ال ةفالخلا ىف هتيقحأب هروعش لظو

 وأ سأي نم ءىش هب ملي نأ نود هيلع ةروثلاب لب ؛ رهدلا نمرمالتلا دب ىتكملا ناعشأ كحل

 ةوقو ةوتفلاب مراع روعش ًاضيأ هب هعمجي هنإف ٠ . طقف ىنتملاب هعمجي ام اذه سيلو . طونق

 هب ير نم امهرعش ناك كلذلو « ةزعلاو ةفرالاوةفاركلاوب :ءايركلاو: نيفنلا



 ما

 وحن ىلع « ةعيفرلا قالخألا لثمتو ةوقلاب ىغاطلا روعشلا مهسفنأ ىف علدي ذإ « بابشلا
 : ةديصق نم تايبالا هذه قى ىرن ام

 يقرأ يللا نك ام العلا الولوب  كحتلاوب اقلام. اغلا: وفل
 يرد ٍدْجَملا ءارو. قس لم :اهعاني لواطت ام ع كت :كاو

 تعب .لافللا 220 ىلإ © هنو فتم .ىفاعألا هن نأ ريع

 00 2 ىلإ قاقوأ نكلو اهلثم لهجللو 'تاقوأ ملحللو
 (7بضْعم بلقلاو َءاَروَعلا قطنأ الو 2 اهينصوب الإ ءاشُحَفلا فرعأ الو

 ًاعفد اهعفديو ًاداقيإ اهدقويو سفنلا ةوذج مرَضُي ىذلا رخفلا اذه لثمب هراعشأ جومتو
 . اهحورو ةيدابلا راعشتسا ىه ىنتملاب هعمجت ةثلاث ةعماجو . لاعألا لئالجب ضونلا ىلإ
 تايودبلا لعجي نأ ىلإ هعفد ىذلا ىبنتملا ساسحإ سفن ٠ ايضا قرع هناا نانا

 ناتتفالا مئاد « تايودبلاب لزغتلا مئاد وهف 0 عنص كلذك « هبيسن عضوم

 : هلوق لثم نم ةعيدب راعشأ كلذ ىف هلو « ىعيبطلا نهبسحو نها ىنغتلاو نب

 كاعرَم بلقلا نأ مويلا شلل ولئاَخ ىف ىعْزت نابلا َةيَط
 ىمكابلا عمم الا قطر نلف هبراشل لوذبم كدنع غلملا

 "7 ِكامْرَم تدعبأ دقل قارعلاب نم ٍملَس ىذب هيمارو باصأ ُمُهَس
 ىكاحلل ّلْصَفلا ناكف ءاقّللا مو رك تابع

 كالحأو ىبلق ىف ِكّرمأ اف هل ّميحجلاو ىبقل ٌميعنلا رتنأ
 نم ةمغن هيف ىرجن ذا ؛ ةقر رثكأ ناك اع. لب + يردتلا ديسك ىلر يسن رز

 سفن اهاري امنأكو ٠ ةفالخلا ىف.هلامآ نم هسأي هيف ثبب انأكو ةعوللاو نزحلاو ىمأل

 ناو . هّبح راهزأ نم ايش تظني نأ نودع نهاوه كابش ىف رثعتي ىناللا تايودبلا ءالؤه
 نأ لبق « هراعشأ ةعور ىلع ئراقلا علطيل ىضرلا فيرشلا ىف دارطتسالا اذه لك اندرطتسا
 هتذتاسأ ضعبلو هيبأو ىضرلا مأل ةريثك ثارم ناويدلا ىفو . نيسحلا هدج هئاثرل ضرعن

 وهو « ثارم سمخ نيسحلا هدج ىف هلو « ئباصلا قحسإ ىبأو ىج نبا لثم هئاقدصأو

 . انيأر ىف اهمهأ ضرعن نأب تكنو « تيبلا لآل ةماع ةيثرم اهلعجيف اهضعب ىف ًانايحأ عستي
 ةاادقب مق ةخئالا هدفت نأو هيلع نارا ام دارأ هنأ دقتعأو « هدحل هيثارم رخآ ىهو

 : هلوقب اهلهتسي وهو « ءالبركو

 نم رجش : ملسلاو .زاجحلاب عضوم : ملسوذ (6) بضغلا : انه لهجلا )١(

 ٠ . هاضعلا ةحيبقلا ةملكلا : ءاروعلا (؟)
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 ىفطصملا لآ كدنع ىيَت ام البو ابرك يتلزال الَيْرَك

 ءالشأ نم تمعط نأ شوحولا ثبلت ملو « ءامدلاب خّطلملا هٌرحن نع لمرلا نحسمي نيسحلا

 ىلإ تلت اماط اهوجوو ءامسلا ىلإ تحفر املاط ًاناميأو ةالصلا ىلإ تماق املاط ًالجرأ ىتقلا
 : كشنيو ؛ هللا

 ابيسو ىلتق نيب ام مهو مهتنياع ول هللا لوسر اي

 ىَلَق نّيمللو ًاوْجَش اَنَحْلِلا ًارظنم مهم ةلانيع اتأر
 اَرج ىخَبلاو نايْفْطلا َهّمأ اي هللا لوسرل اذه سيل
 نجلا رم ةهَلهأ اوقاذأف 2 مهل سْرَعلا ىف لآ 1 ةيراع

 ")امإلا قوس هلْهَأ اوقاس مث  ُهَلْسَت - ىجاضألا َرْزَج - اوُرَرَج
 ءاسلا اماوب. ةنكااذلا يعز انو تكفل ”لاججلا انا © قينيللا ننكر نوضر وو

 ملظلل ايف « هيلع نحرتسُي ءاسك وأ داهم نود لبإلا روهظ ىلع تالومحم تاّيبس اوقييسف
 تا مساب نفتبي قانعألاو هوجولا تافوشكم روعشلا تاتّعشم نهو « ةوسقللابو

 هطبس ى هللا لوسر ءازج نوكي اذكهأ : ىضرلا لوقيو . محري وأ نبيلع قفشي نم الو

 مهنإ لب « لظنحلا ىوس هلهأ قوذي الو ضرألا فينحلا هنيدل حتفتو سرغي ؟ هلاو
 ضم آ #2 5و ٍِء 3 رب رو

 هدج ىلا ىضرلا هجشو © تايبس ءاسنلا فاستو 6 لاجرلا حبدي 6 ىحاضالا عبد نوحيبذيل

 : ًادشنم نيسحلا

 ىدهلا مالعأو خنيدلا دمع هب رهدلا ضوق  اليتق اي

 9 نك  هفانعسا داعم هلأ د 5 ١

 قطصم 2( دجو رب باب هل ثوغالو وعدي  اقهرم

 ىَرَولا ناوسن نيب ام ْآمَلَع امل هللا مفر  ٌُمأبو
 الغلا ٠ ود ىلعو اهكوناو ةمطاف هل كت تع

 رب

 اًَرَعْلِل هيلع مويلا دعق هدعب اَيَحَي هللا لوسر ول

 ثيحب اهتااك فصرب ىضرلا ىنعو ءوحنلا اذه ىلع تانآو تاغول اهلك ةديصقلاو

 ةلوهسلا هذه تلعجو . ةحانلا اهدّدري ىكل ةحلاص نوكتلو « ةماعلا ماهفأ ىلع ولعت ال

 ءارهزلا ةمطاف ةديسلا ىلعو هيلع ءاسك َقلأ متلي لوسرلا 2: امإلا . ىحضألا ديع حئابذ : ىحاضألا )١(

 لهأو َقرْتِع ءالؤه : لاقو  نيسحلاو نسحلا هينباو ىلعو . ءامإلا

 . ءاسكلا باحصأ اومس كلذبو ؛ ىتيب نإ نولوقي : ةيمامإلا ةعيشلا هيورت ثيدح ىلإ ريشي (؟)



 ا

 ليلق ىف لاحتنالا نم تسيلو « ىضرلا ىلع ةلوحنم اهنأ نظي نيثحابلا ضعب اهظافلا ىف

 ىلاوح رهظي ام ىلع دلو « لصألا ىسرافلا َىملْيَدلا ِهْيَوْزَرَم نب رايهم نسحلا وبأ وه
 قع ةقنقد» كن ايواس اذا سلو لتلقي اهدعي م دكا قزكر نأ :بتلقيو ةركنولل 5 فب

 ىف دلو وأ « نوريثك سوح اهب ناكو «أشن اهبو دادغبب دلو لهف « هتأشنو هسأر طقسم

 ئ ىبرتو دادغبب دلو هنأ نظلا بلغأو . ؟ هيبأ عم وأ هدحو اهنم رجاهو ؛ مليدللا دالب
 داح ءاكذ هيف ناك هنأ ودبيو « مهيديأ ىلع جّرختو هتذتاسأ اوناك نم فرعن الو . فقثتو

 « ةيمامإلا دادغب ةعيش ٌرقتسم خركلا ىف نكسي ناك هنأ ىَورُيو « ًاعيرس ةيبرعلا نسحي هلعج
 ىف مظتنا ملسأ اذإ ىبح 00 هيل ل ل

 . اهكلس
 بدموع هلاهؤ ا ةيافألا١ 50 مالسإلا هقانتعا لبق رضحي ناك هنأ انظ نظنو

 . خركلا ق :هسورد ل ناكو 511 ةنس قوتملا ديفملا خيشلاب دوركم ناعنلا نب دمحم

 همالسإ نأ انظ نظنو 44 ةنس ىضرلا فيرشلا دي ىلع ملسأ هنإ هيمجرتم ضعب لوقيو

 سابعلا ىلا لضف رك ذي هارنو « هناويد ىف ةخرؤملا هدئاصق نم ريثك ةداهشب ةنسلا هذه قبسي
 : هل هحنادم ىدحإ ىق لوقيذا « مالسالا ىلا هتيادهو هداشرا ى هيلع ىبضلا

 ادّمحم ىاوه ىِفْضَأ نأ دّشرْلا ىلع 2 ىثعابو ىموق كرش نم ىذقّنُملا وه
 احس ضمد راض ذآ مع لخ فرارع نكح :نانلا فيس ةكرااو

 نم لاح لك ىلع . ىلا ةنيدمب ًاريزو ناك نيح ىبضلا نايغلا ابأ ناو هنأ ةونلللاو

 خيرات نوكي نأ ىرورضلا نم سيل نكلو . ىضرلا فيرشلا دي ىلع ملسأ نوكي نأ نكمملا

 فرعن الو « ةفالخلا نيواودب ًابتاك حبصي تادف اغا ىضرلا نا لاقيو . احيحص همالسإ

 وهجر م هنقلي اادو + ةفالتنا قيس كلذ نأ قلقلا بلغأو 2 طيقلاب كلذ ناك ىّم

 . بتاكلا بقلب

 نأ اكش لبقي اللف 16 ةنس ىف ىضرلا د ىلع همالسإ نركي نأ ىف انددرت انك اذإو

 ةعبطلا) ىنرعلا رعشلا ىف هبهاذمو نفلاو 7 / © ةرهازلا 00 دادغب خيرات رايهم ةمجرت ى رظنا )١(

 . "هه ص «( ةرشاعلا موو ناكلخ نناو 44 مظتنملاو ؟١/44 ةيمدلاو

 موجنلاو 549/8 تارذشلاو 1509/75 ىبهذلا ربعو



 نية

 ةيرذتو كل هعم ىضف ) انيح ادافع هدنع ىأر هنأ ةصاخو « ايبدأ هاعر ىذلا وه

 ديما لجو اذإا ارحل فل مقا ككر كلب "رشا رب اعراب عه جزع نع

 لت ىه مهأ اهلعل ةيناث ةهجو . هرارغ ىلع مظنيو « ةيفاقلاو نزولا هنم ذخأي ؛ ىضرلا
 وأ .ئدبتلا' ىلإ عوزتلاو رخفلاو نمزلا نم ىوكشلا تاهاجتا دصقنو « ةيرعشلا هتاهاجتا

  هليني ال نمزلا نأو هتخب ءوس ًاريثك وكشي هنإف ىوكشلا امأ « تايودبلاب لزغلاو بيسنلا
 .ةنلامأ نود. ةرثعا رجحت. .لوقي لب ( ىمتي ام

 هجنا دقل ؟ رايهم رخفي اذامف « ةقيرعلا هتبورعو فيرشلا هدتحمب رخفي ىضرلا ناكو
 اناقلي اجو "ىلع م اميعذ ايوغش هركنف لاحم كلدبو < هدوق وع هتايخ ربك اون .ى وكف

 ؤ ظ : هلوق لثم ىف
 ْ م 5 0 0 ها 2 0 هي : و نأ م

 ىب لاست -تضمف دعس مآ اهموق ىدان نيب ىلا تبجعأ
 هرب

 ل
 ا 0. رم مم

 بقحلا سوعر قوف اوشمو ىتف رهدلا ىلع اولوتسا ىموق
 و 2 َ ش و

 بلهشلاب 2 مهتلايبا اوتبو مهتاماه سمشلاب اوممع
 قع ريق جد ضر

 ىن ريخ نم نيدلا تسبقو بأ ريغ نم دجملا تسبق دقا
 برعلا نيدو سلا ددرم» ”فارطا نم دكنلا .”تيسقو

 ةخاو راقب كلغ مل وألا ينالا ىيععلا ناك: كما ترريضلا" نر اطقتلا قو

 نيب جزمي هاندجو ةبيتق نبا ناك اذإ ىتح « نيح ىلإ نيح نم رهظي ناك هنأ ريغ تْمْخَي
 نيبو -- ىناثلا ىسابعلا رصعلا .باتك ىف كلذ ىلإ انرشأ امك - ةيبرعلا ةيمالسالا ةفاقثلا

 « تاراضحلاو تافاقثلا نم نيعونلا نيب قورفلاو زجاوحلا ليزي ىّتح « ةيبنجألا تافاقثلا

 ىف برعلا ىلع مورلاو سرفلا قوفت نم هنوعّديامو نييبوعشلا ىلع قيرطلا عطقي ىتحو
 ىبأ توصك « نيح ىلإ نيح نم عفترت ةفيعض تاوصأ تلظ كلذ عمو . ةيندملاو ةراضحلا

 نطبيو مالسالا رهظُي ناكو نيينافاسلا ريزو ىناهيجلا رصن نب دمحم نب هلا هللا دبع

 ىف نايح وبأ اهروص « ءاوعش تالمح ميّدبتو برعلا ىلع هيف لمح ًاباتك فلأف « ةقدنزلا
 رايهم ىف ىسرافلا ىناهيجلا دجو امنأكو . ًاديدش ًاضقن اهل ًاضقان « ةسناؤملاو عاتمإلا هباتك
 . نمزلا عم هارنو . ىلرخأ دئاصق ىف ًاضيأ لب ءاهدحو ةيئايلا هذه ى ال « هل ًابيجتسم

 « تانئافلا اهتايودبو دحن ىلإ نينحلاب هرعش ًالمبو « ةيبوعشلا ةعزنلا هذه نم صلختي
 : هلوق لثمب « ىضرلا هذاتسأ كلذ ىف ًامهلتسم |



 ابا ظ

 ")احّربلاو ىوجلا تْجِهام دش ةمظاك نم ِمحّبَصلا ميس
 اًحورأ ىلقل تناك اهنإ  ابّصلا ّدِبال ناك نا !اًبّصلا

 7 احبطضملاو َقَّيْعَملا كلذ ىرأ له علَسب فاما

 احّرت نم برق ىركذ بر مكل انارّكذ لثم انوركذا
 احَدَقلا فاعو ممذلا ترش: مكب يع "ذأ: ام :اوركذاو

 احرفلا تفرع ام أكف مكدعب نم مهل تفرع دق

 ناحضوت ال كلذل امهو , ىظفللا ءانبلا ىف رايهم رعش عورأ نم اهتقباسو ةعطقلا هذهو

 ( ىبرعلا رعشلا ىف هبهاذمو نفلا» باتك ىف ليصفتلاب اهبنع تثدحن ىلا ةينفلا ا

 ناكف « هنم لضت تناك ةداحلا ةظفللا نأو هرعش ىف ةيمجعألا هتأشن داي دفو ا نوع

 كلذ عم ناكو « فافسإلاو ةك اكرلا نم ليلق يغب ًانايحأ هرعش بيصي ًانارود ةركفلا لوحر ودي
 ةراكو قيفلتلا اهيف حضتيف ٠ اهعّقَر لق وأ عستت اهتمْقَر لعج امم « ًافرسم ًالوط هدئاصق ليطُي
 هزه مت راكب نجا ماسأ نيحو . ضارتعالاو وشحلا نم كلذ ىف لخدي امو تالكلل راركتلا

 « هذاتسأ عنصي ناك امك « كلذب فتكي ملو « نيسحلا ءاثرو تيبلا لهأ بقانم ركذ نم

 ناهرب نب مساقلا ابأ نأ ىوُرُيو ٠ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ّبَس نم ًاضيأ رثكأ لب
  لاقف « ةيواز ىلإ ةيواز نم رانلا ىف كمالساب تلقتنا ! نسحلا ابا اي : هل لاق ىوحنلا

 هللا لوسر باحصأ بست تَرِصو ايسوحم تنك كنأل : مساقلا وبأ لاق ؟ كلذ فيكو : هل

 ىف ثب دقو « تيبلا لآ اهيف حدمب ةديصق نم هلو . رانلا ىف ّئضفارلاو ىسوجملاو . هلع

 : نمزلا نم هاوكش اهعلطم

 دَمَحَأ . ىتبب ةوسأ ىف ىُّملا نود قعد مان نيل >>
 ٍدَحْله ىف دّسوت سيمو ٌماق ضرألا ل ىح مركأب
 ٍدِصَقملا نع نيرئاج مكب -ماقتساف ٍةَرْيق ىلع مك 3

 ٍدَمَْحِي هّلس ام نس نمو  ِهَبر ىلإ ًاديمح لوو
 دَّنُسَملا رّبخلاب َرَدّيَحل هدعب نم ّرمألا لعج دقو

 ٍدحَجَي قحلا عب ول نم رارقإب ىَلْوَم هاّمّسو

 ولخت ىهو « مالسلا هيلع لوسرلا حيدم ىف ةيلاتلا ةعبرألا تايبألاو « ريبعتلا اذه حص نإ

 )١( ةنيدملاب لصتم لبج : علس (7)  قارعلا ىبونج ىبرعلا جيلخلا ىلع عضوم : ةمظاك .

 ظ . تيوكلا



4 

 هللا تهد تام لا يشب نيريخألا ةعبلا ىف وهو ةلفاقلا فدل ثق ناكر هةر ارجع أ نو

 « مخريدغ موي ةفالخلاب ارَدْيَح هيمسي امك وأ ىلعل ىصوأ مالسلا هيلع لوسرلا نأ نم ةعيشلا

 نم داعو هالاو نم لاو مهللا « ىسوم نم نورهك ىنم ىلع : - نووري اك - ًالئاق هاخأ ذإ
 عذللا نمو ةفطاعلا نم ولخت تايبألاو . هلذخ نم لذخاو هرصن نم رصناو « هاذاع

 ىرخأ دئاصق نيسحلاو ىلع ءاثر ىف هلو : ريثأت ىأ اهئراق ىف رثؤت داكت ال كلذلو « ةدحلاو

 ظ : لوقي اهيفو « هتيمال اهعورأ نم
 ناش ةرزرتإ هلا يداك دق ةارنكلا نك تكلا ٍديهشو

 لالحلا بارشلا ٌرُهو هيلع 2 املا مّرَح دقو هل ليلغ اي

 لاصوألا هتيب لآ نم مط قت نأب ّىبنلا ةَلْضَو تَعِطَق
2 1 

 لافطألا احن الو دهر 0 ثلا الو نس لوهكلا حتت م
 لابحتو 2 ىوج هلك“ 1 مكيلع هط لآ اي ىسفن فه
 . هتيب لآ نم هعم لتق نمو نيسحلا ىلع حاونلاو ةرسحلاو ةعوللاب ئىلتمي راح ءاثر وهو

 بهل الو ءاشحألا ىف دقتت ران الف ةفطاعلا اهيف دمّجَت هلآو نيسحلا ىف ىرخأ ثارم رايهملو
 نكلو « ةيمامإلا هتديقعل ًاصاخم نكي مل رايهم نأ كلذ ىنعم سيلو . ةدئفألا ىف رعتسي
 اذه هنم لضي ًانايحأو « ًانايحأ عذاللا ريبعتلا نم هتلاض ىلع رثعي ناك هنأ نم هتلق ام هانعم
 ريبعتلا ىف ةيبرعلا ةقيلسلا كلمت نم ًامئاد هنكمي ىبرع دهم ىف أشني مل هنأل « ( ريبعتلا

 . ةغايصلاو

 ديدحلا 7 ىبأ نبا

 ةنس (« نئادملا » ىف دلو « ديدحلا يف نياب فورعملا اا راما نع ارم

 خأ نعو هنع ناكلخ نبا لوقيو « هفراعم قلتو أشن اهبو « اهيف لودعلا دحأو اهيضاقل 71

 لع يشدملا قدمو .رو ةخمبلم نامتكا لو ةيمدأ نقف اناك ابغا :نردلا نفوق يس هلأ ٠

 ىعيشلا خركلا ىح ىلإو دادغب ىلإ حوريو ودغي لازي ال ناكو . اعيمج عيشتلاو لازتعالا

 ةحورشم تعبطو ناريإ ىف تايولعلا عبسلا هدئاصق تعبط نايعألا تايفو ديدحلا ىلا نبا ةمجرت ىف رظنا )١(

 , دادغبب تايرصنتسملا هدئاصق تعبطو نانبلب اديص ىف 25١9/١ ىبتكلا ركاش نبال تايفولا تاوفو 6

 مامإلل ةغالبلا جبن حرش اهرهشأ نم « ةفلتخم تافلؤم هلو 201١4١ ص ١ ق 4 ج ىطوفلا نبال باقلألا مجعمو ظ

 رئاسلا لثملا ىلع رئادلا كلفلاو ىلع ةلمكتلاو 77/١ (دايآ رديح عبط ) نامزلا ةأرم ليذو

 دقو 745/4 ( فجنلا عبط ) ىرذنملل ةلقنلا تايفول



 ية

 هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا غلب اذإ ىتح « هسأر طقسم ىلإ دوعي نأ ثبلي ال مث ء ةصاخ

 اهيفو « هلئاضف نايبو بلاط ىبا نب ىلع حيدم ى ىهو « تايولعلا عبسلا هدئاصق مظن

 علخي ذإ « ضفرلا ىف ايلاغ ايضفار ودبي لب « هتايح نم ةبقحلا هذه ىف ايمامإ ايعيش ودبي ال
 اريبك ًاولع هللا ىلاعت « هتاذب جزتماو هيف لح هنأكو « هنأش لج هللا تافص ىلع مامإلا ىلع

 : "ًرديح هيمسي اك وأ ىلع ىف هلوق لثم نم هيف جلي اع
 رت اش هال 00 لم لس ل : هو علق لس جلس

 مج ةيربلا عمج الو ايند لا اك ام ردح الول هللاو

 راو ع رق ضال ساه 1 0 5 8 ٠ ا

 "7 عردا ليل نجو نك بهش تاءوضو نامزلا قلخ هلجأ لم

 مفي ال رص ضن حيصلا»و مّقادم ريغ هيلإ جبويغلا ّمْلِع
 عزفملاو ًادغ انل ذآلملا ومو  ًاباسح داعملا موي ىف هيلإو

 ملظأو بكاوكلاو سمشلا تءاضأو نامزلاو نوكلا ّقلخ لا كف وجو! ةلع رق

 بيساحيس ىذلا - ثعبلا موي -وهو « اهملاعوأ بويغلا مالعوهو « هّتنِجَد ترشتناو ليللا

 « ةيلعلا تاذلا قح ىف قيدجت اذه لكو .رش وأ ريخ نم مهيديأ تدق ام ىلع سانلا

 نكلو « ليلج ىلاحص وه اح « ًاعيمج رشبلا لثم هلثف  دوجولاو نوكلا ةلع سيل ىلعف
 ءالع نوكي نأ هللا ذاعمو « هل ةلع الو دوجولا رس هلعحي الو هتيرشب ىلع هعفري ال كلذ
 هارت لع نم كح رعد نا كلذ ىلع تصن ايك بيغلا ملعب هللا رئأتسا دقو غ 0

 ييرخلا ملاع) : هوقو شا الا تكلا نضرالاو: تاون قا رم ملعي ال لق) :

 ىلع مامإلا ىلع نوضرعي سانلا نأ ديدحلا ىبأ نبا ا ا

 . هنأش لج هدحو هلل وه امنإ باسحلاو « مهلاعأ ىلع مهبساحيف ثعبلا موي بلاط ىلأ نبا

 هَل لوسرلاب قّدص نم لوأ ىلع ناتيبلاب ضرعتيف « ةضفارلا هتايولع ىف ىداّتيو
 نأ فورعمو ءركب ىبأ قيدصلا ىلع « ةرجه لا ىف هقيفرو هب ةلص ةباحصلا قثوأو لاجرلا نم
 مهب ةالصلاو ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا ىف مهب جحلا نم نيملسملا نيد رومأ هالو مَع لوسرلا

 سانلل يقي ىكركب ابأ بانأ لوسرلا نأ ًاناتهبو ًءارتفا معزي ديدحلا ىلأ نبا ىرنو هضرم ىف
 ضرملا دتشا نيح هنأ فورعمو . سانلل ًالعف جحلا ماقأ ذإ لّرعي وهو ع 09 هلزع مث جحا

 . عبس مهب ىلصف « سانلاب ىلصي نأ ركب ابأ رمأ ىلعألا قيفرلا .ىلإ هلاقتنا ليبق ِمِطَم لوسرلاب

  01١مظم : عردأ . اجد : نج « نرس : نّسنك (؟) اديص عبلت) اهحرش عم تايولعلا عبسلا دئاصقلا .

 ص (نانبلب 1١١ . ] )( ص اهحرش عم تايولعلا عبسلا دئاصقلا 55 .
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 ىضق مث ٠ حبصلا ةالص نم ةيناث ةعكر هب امتؤم مالسلا هيلع لوسرلا ىلصو « ةالص ةرشع

 هدول هده رتاوت دعوا ( هموق نم لجر هّمؤي ىح ىبن ضبفقي ملا : لاقو ةيقابلا ةعكرلا
 ًاعطاق ًاتوبث اهتوبثو جحلاو ةالصلا ىف نيملسملا رومأ ىلع قيدصلا ركب ىبأل هَ لوسرلا نم

 نع هلزع امك . 27 ةالصلا نع ركب ابأ لزع لوسرلا نأ الطاب ًامعز ديدحلا ىبأ نبا معزي
 ريغ خيرات ىف ًايئابن دادغب ىلإ نئادملا كرتيو . ضفرلاو ناتهبلا ىف ولغ اذه لكو.جحلا
 مث ءرصانلا حدمب هارن ذإ « هباوص ىلإ عجرو هضفر نع ىلخت هنأ ودبيو « ًامامت فورعم
 سمخ تغلب دقو « تايرصنتسملاب تفرع حئادم هيف جبديو ىسابعلا رصنتسملا ةفيلخلا مزلي
 حبصأو ةلودلا نيواودب قحلأ ناكو <81 ىلإ 5884 نم تاونسلا ىف اهمظن ةديصق ةرشع
 . مهل وعديو نييسابعلا لبح ىف بطْخي نوولعلا دق اننا نيلقتيل هنا وبن [يفظوم» نم

 : رصنتسملا ىف هلوق لثمب
 ةلللا# لقنو ةنطقلل س2 ىلا رك دك مشاه ىنب اب

 الافنالا٠ رمل لويس فل لش  نإف ىلوأ يىبنلاب متنا

 لافتا لالا" يب مكيلإو ١ ىهانت ىبتلا ”كثوإ مكيلإو

 ثبلي ال هنا ريغ « نييسابعو نييولع اعيمج مشاه يبو ماع دلوألا تيبلاادإ كافي دقوا

 ىللاعت هلوقل ِمُديْي2َع لوسرلا نع ةفالخلا ذر رك يامل علا ىناثلا تيبلا ىف

 ىلإ كلذب ار ( هللا باتك ىف ضعبي ىلوأ مهضعب ماحرألا اكو لافنألا ةروس

 بلاط ىبأ نب ىلع وهو معلا نبا بجحن سابعلا وهو معلا ناو 0 ف مدا مكح

 نويتيقللا ةثرولا ريخألا تتيبلا' ف لوقن [5 نوسانقلاو + لوسرلا ظل ةانبأ نييح 5

 : ةماع هعيشت لب « هضفر ضقن ًاعيمج هتايرصنتسع لب « تايبألا هذه لثمبو . ةفالخلل

 ا ى لوقي هارتل ىح
 '"ىراه لك كيّميو ءهتوقب 2 ٍلاع لك ْضفخي ٌرْمَّدلا تنأو
 راستقا الب ءاشي ام صضقنيو 2 يطاستعا الب ماشي ام مسيو

 عفريو ضفخي رهدلا هلعجف « بلاط ىنأ نب ىلع ىف فلاسلا هولغ ةيناث هيف لثم هنأكو

 . ًاضقن اهضقنيو رومألا مربيو طوقسلا نم مصعيو

 - 514٠ مصعتسملا هنبا هفلحنو رصنتسملا قوتي ىتح ةفالخلا نيواود ىف لمعي لازي الو

 لب ليقو 59“ ةنس ىفوتي ىتح ةفلتخم ًالاعأ ىلوتيو 547 ةئس هتفيظو نم لزعيو . (ه 5
 ىلع هثحتسيف ايعيش ناكو مصعتسملا ريزو ىمقلعلا نباب هتلص تقئوت دق تناكو 508 ةنس

 . مده نأ كلر عدصتم : ىراه (1) . ةحفصلاو ٠ ردصملا 50
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 ىتج ةنسلا لهأ بهذم نيب ددرتي حرشلا اذه ىف وهو « هيأرل عدصيو ةغالبلا جبن حرش
 بهذمو 29 مالسلا هيلع لوسرلل ىلع ةفالخ ىلع حيرص صن ىأ كانه سيل هنإ لوقيل
 ةعيشلا بهذمو )7 لضفألا دوجو عم لوضفملا ةمامإ ةحص ىلإ مهلثم بهذي ذإ ةيديزلا

 ٠١. 6مس  1 5.٠ه 5 0 .٠ . ّ 1 ٠ ِ !

 امل نأ فورعمو . "”رمعو ركب ىلا نيميظعلا نيخيشلا نم ضغلا نولواحي نيذلا ةضفارلا
 و ص 2 0

 لازت الو - تبتك « ىَلِج تامدخ نم فينحلا نيدلل ايدأ امب ىمظعلا ةجردلا هللا دنع

 . ماخضلا تادلجملا اهيف - بتكت

 )١( ةغالبلا جمن حرش (؟) ميهاربإ لضفلا وبأ ةعبط )ةغالبلا جبن حرش عجار ١/165 .

 ةغالبلا جبن حرش رظنا (6) . 88/7 ( ةرهاقلاب ةيبرعلا بتكلا ءايحإ رادب 575/1١



 - عازبارسفا
 ءارعشلا نم فئاوط

١ 
 ] لزغلا ا

 مهالت نمو ةديرخلاو ةيّمّدلاو ةميتيلا ءارعش نم رعاش ّلْخَي مل هنإ انلق اذإ ولغن ال انلعل

 ةفطاعلا هذه اروصم « بحلاب اهيف ّىَنَعَت تاعوطقم وأ دئاصق ضعب نم بقحلا رم ىلع
 رعشلا خيرات ئلتميو . اهرعاشمو اهسيساحأو اهءاوهأ سوفنلا ىلع كلمت ىتلا ةيناسنالا

  ربص ىف هصصغ نوعّرجتب « همالآو هلاماو بحلل نوشيعي « ةفطاعلا هذ لاطبأب .ىبرعلا

 دخلا ره ارق نأ :افعم د انشأ | عقر ط1 تين. فوط نك نقلا نع ركع امو سأيلا مهب .ملأ اهم .

 امئاد مهو . بوطخ اهينادت ال بوطخخو دجو ههبشي ال دُجَو نم نوناعي امو لاطبألا ءالؤه
 نوعيطتسي ال ةنتف مهنتفيو « مهبولقب رثأتسيو بحلا مهقمعتي نيذلا نييرذعلا قاشعلا نم
 نومدقيو « اهنوسدقي لب « اهنوبحي مهف « ةدوبعم اهنأك ةبوبحملا حبصتل ىتح « اهنم صالخلا
 لك نعو ءىش لك نع مهلغشي اًرحِس اهرحسب اهيف نونغتي ىتلا ليتارتلا لب « راعشألا اه

 لمالا كابش نم هرعشب قشاعلا هيف جسني امو فينعلا مارغلا نم نوكي ام الإ ةايحلا ىف عاتم
 بلق ىف لوحتي ىذلا فيفعلا ىرذعلا بحلا نم نوللا اذهو . فاطعتسالاو عرضتلاو

 رصعلا ذنم ىبرعلا رعشلا ىف ميدق ادبا ْئفطنت ال رانلا نم ةوذج هبشي ام ىلإ هبحاص

 اًيح لظو ٠ ىومألا رصعلا لاوط زاجحلاو دحجن ىداوب ىف ةماع ةرهاظ حبصأو 2: ىلهاحلا
 نم ةجوم ميدق نم هقفارت تناكو « ىناثلا ىمابعلاو لوألا ىبابعلا : نيرصعلا ىف ةوقب

 وحن ىلع نوجملاو وهللا نونف نم هب ناكامو لوألا ىبسابعلا رصعلا عم تعستا ىداملا لزغلا

 ) اذه ةدح نم اوففحت نا اولواح نيلاتلا ءارعشلا نأ ريغ . ساونوبا وراشب كلذ روصي ام

 فورعم وه ام وحن ىلع « ةراهطو ءاقن نمو ةفع نم مهلزغ ىف اوعاشأ امب « ثبعلاو نوجا

 دادغب ىف رهظت لازت ال تناك كلذ عمو « مهبارضأو ىمورلا نباو ىرتحبلاو مامت ىلأ نع
 اذه لثاوا ُْق ىنتملا عفد ىذلا وه كلذ لعلو . نينجاملا نيلزغلا نم تاعاج دادغب ريغو
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 ريل

 ىراوجلا نم تاريثك ىأر وأ اهآر هنأكو « ةرضحتملا ةأرملا هلزغ ىف رجبم نأ ىلإ رصعلا
 .(. ا 'َ 1 ١ . ى0 هر : 1 ٍ 1 ِء 5 ١

 ذختي نأ - اني رم اك- ممصف « هيف نفرسيو وهللا ىلع نكلاهتي هبابش لئاوا ىف دادغبب
 ' لبنلاو ومسلاو ةفعلا همايأ ىق :لزغلا ىلإ دري ىتح « هلزغل اعوضوم تايبارعألا تايودبلا

 جيرا هيف عيذي ىبحو « ناويحلاو ناسنإللا اهيف كرتشي ىبلا ةزيرغلاو دسحلا نع عافترالاو
 ىرذعلا لزغلا هب ظتكي ىذلا نانحلا اذش هيف عيذي اك « ءىربلا ىنوطالفالا ىقنلا نادجولا

 عاتلملا رهاطلا ىودبلا لزغلا نم رتولا أذهو : ةعولو ةرارح نم هيف ىوطُي امو برعلا كَ

 هرعش ةراثيف ىلإ هرودب هذدشب ىضرلا فيرشلا هيف هعبت « هتراثيف ىلا ىنتملا هش ىذلا

 ةلكاش ىلع « هتمجرت ىف كلذ ىلإ انرشأ اك ماغنألا نم ىصحي داكي ال ام هنم اجرختسم

 ] ظ ] ] : هلوق
 ه < زم 2: 5 2 ٌ و 5 ا ل

 دجن ىبر ميسن اليل هب ىهقالو ١ ىمحلا بناج نم حيراي ىيفن ىذخ
 ىدهع هب لوطي نأ ىنم مغرلابو  هتدهع اًيح وجلا كاذب نإف
 دجولا نم كيت ' انيقالت ركذب ىوحلا أ نم ؛ننلفلا فوات الولو

 ىِدرو ىلع الإ بحلا ىف اوُدَرَو الو ىّيقَب الإ قاشعلا برشامو

 هسفن قتلت نأ الإ لمأ نم قبي لو « ةيدجنلا هتبوبحم نيبو هنيب بابسألا تعطقنا دقف

 هنإو ء ىكذلا دجن ىبر ميسن « هتبحاص اًذشب رطعملا ميسنلا نم عّطقب ىمحلا بناج نم

 ءاودالا ءاود نم امل سيل مالا ء هب اصوأو هباذعو بحلا 0 نم هبلقب لاَقث مالاب رعشيل

 نساك صرت قشاع. رع ةلايزون . اعابتلاو بأ كأن ءاودلا اذه الولو « اهئاقل تايركذ
 امنإ مهعيمجف « مهريبك وأ قاشعلا بأ هنأكو « ةلاقلا ىوس اهنم هريغل قّبي مل ىتح « بحلا

 ء رتولا اذه سفن هتراثيق ىلإ دشي رايهم هذيملت هعبتو . هبرش ةيقب نم لهنيو هِدّرو ىلع ُدرَي
 لوف لكم نم ةزيقك اناحلا .ةنم» ةراعشا .ق::اباَض + هتنحرت قف انره اك

 اماد ناك ول اًضَعلاب شّيع بيط ىلع وأ اًضَعلا ناريجل لق
 ْ را رهو ل 2 5 و 0 ل لل ا

 اماع . خلسن نا دجولا ىراصقو مك امن الو ماعلا لصن

 و 2 ّ 7 5 تع 3 ١ 2 أ أ

  امايو احيش لمحم فنا لبق مكر شن ابصلا حير اولمح

 امانت نأ ىوفحل منذ نإ ىَركلا ىف ىل مكحابشأ اوئعباو

 . ةبيطلا ةحنارلا تاذ اهتاتابن نم ماقلاو حيشلا كلذكو « دجن راجشأ نم اضغلاو

 « هحور هيلإ دري ىتبح رطعلا مهرشن ابصلا حير لمحت نأ ىف لماي لازي الو « مهولسي الو
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 سدو

 ردرصلو . ةطبغو ةجيب هسفن المت ىنح مونلا ىف احبش وأ الايخ ولو هتبحاص ىري نأ ىمتيو

 ىلا هناا هنديصت علم هلاولرل لك صا دينا اب ها ويكردت ورا هدوم

 : حيدملا ءارعش نع انثيدح ىف اييلا انرشأ

 اهزولطس نقع ةانلع فاحش ”اناغ ناقل و نوف انفو
 اهريظن تلف ؟ هت ىلا ىذهأ حنا ءانلطلاو  ليلخ لوقي

 اهروفت انبلإ ىلع ونذيو  اهثينأ ٌدَصَْي اهم ىبجعايو
 هريدي "سوثك 93 ماهس كلتأ نظن ةانغ ىردأام هللاوو

 اهرورس نيأف رمت نم نك نإو اهقيفَح نيأف لت نم نك نإ
 اهروغث كّتلِق نأ ىلإ تلصوأ ليو: عام ىلا زق ٠ ملا كارآ

 سارق

 داكن لو هر لالطأب فوقو مهو هبحصو هسفن هلو رس وتو

 وندي دحاو سنج ءابظلاو هبحاوصف . رعاشملا ةقدو ريوصتلا ةعورب رعشن ىّتح هعم ىضغ

 نرظن نيح - سنإللا ءابظ هتعدوأ ىدذلا م ىردي الو « اروفن هسينأ دصيو اروغلت هيشحو

 . نيبراشلا ذلت رمح نم اسوثكوأ « التاق البن اهتعدوأ له « مهتدئفأو مهبولق - ميلا

 نيآف اسوئك تناك نإو ؟ اهيودو اهفيفح نيأف الْبَت تناك نإ أمنا لءاستيو هتريح ىف لظيو

 الوهذم هلأسيف « كاوسملا هنم نذختي نهاربو كارألا رجش ىلإ تفتليو . اهعاتمو اهرورس

 عيدب نمو « نوتفملا قشاعلا اذه تاعول روصت تاريح اهلكو . نهروغث ىلإ لصو فيك

 : هلوق هتايلزغ

 انيع نم ملعي لْمرلا نابو ىورْحِب تاماّث نع لئان
 نك همأ ككذي اكنعأ للبت اف هلاطِغلا  فشك دقو

 ار د[. ةزيباهس نرطلا ,ىتت نسل نانا نق
 انيقتلا ام انأك انحبضأو . انقّرتفا - ام انأك انيسمأو

 ىف ءىيش لكو « اغلا تاب نع هلاسب ىوزجب ةيجاوص رايد: ءاينتسا لغ تف هنا

 عاذو ءاطغلا فشك دقف « هّرس ةئيبخو هرمأ ةقيقح ةقيقح ملعت نابلا راجشأ نم اهب ام ىّبح رايدلا

 ىهف « ادبأ ىنفت ال اهماهس نإ لوقيو « هنا هتمر نم هحورب ىدفيل هنإو . ءوبحم ا رسلا

 ىف ءىش لك لع قدصت ةن ةعيدب ةكح ريخألا تيبلاو . نيبحن او نيبجعملا ىلع اهلسرت ىنت ام

 . عيضيس وأ عئاض لمأ لكو ايندل
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 لا ىؤتري ال امظ نمو نينح نم سفنلا ىف ريثي امو ىوذبلا لزغلا رعش ىف دجولا اذهو

 دجاوم نم هيف امب ةيهلإلا تاذلل مهبخ نع ريبعتلل هروهظ ذنم ةفوصتملا هلغتسا ةبوبحا ةيؤر

 نع ربعم ريخ هيف اودجو مهمإف « ةقرحم نارين اهنأك داؤفلا ىف عذلت تاعول « تاعول نمو
 ةفورعملا ركذلا تالفح ىف هب نونغتي اوضف « ! مهل ىنأو « ةيهإلا تاذلا ةيؤرل مهقوشت

 مايهلاو دجولا راعشأ لّثري ٠ |مهنيب دشنم فقيو « نيلباقتم نيفص ىف هلل نوركاذلا دقعني نيح
 مهلتساو امهالت نم امهريغو رايهمو ىضرلا فيرشلا همظن ام ةراتو ةيفوصلا همظن امم ةرات
 « ةبابصلاو دجولا نم ةقيرطلا هذه ىف ويحل 1 لزفلا 1 ةرددفلا ودا نتقيرط

 ةييرضلا نيد ناكر < قرا لالا لانها كلمنا ةدس هو هابق هااعلا هلع جلب
 كلذ حبتب ناو قوصلا رباشلاب ةماع لزغلا رئاتي نأل أيه ءاقتلا وهو « نايقتلي لزغلا نم

 دنع ىرتسام وحن ىلع :/قاصل ىنادجولا رعشلا هيمسن نأ نكمي ام روهظل ةصرفلا
 . ئرفعلتلاو ىرجاحلا

 هدعب ءارعشلا لظ هتراثيف ىلإ ىبننتملا هّدش ىذلا ىودبلا لزغلا رتو نأ ظحالن نأ دب الو
 . ثيدحلا رصعلا ىتح مهتاراثيق ىلإ هنوّدشي ةيبرعلا ملاقألا عيمج ىف لب هدحو قارعلا ىفال
 فطاوعلا .نم بولقلا ىف ناريثي امو مهدجوو مهبح نع ريبعتلل ةحسف هيف اودجو ذإ

 - ىلع ىرخجن كرو لا ةيوبنلا حئ ؟ادملا تامدقم ىق ارجفت هعيباني ترجفت دقو . ءاوهالاو

 ثيدح مسقلا اذه نم لوألا لصفلا اني رهو . ىرجم ا عباسلا نرقلا ذنم ناسل لك

 هنأ نم هركذ امو « ىديحوتلا نايح ىبأ نمزل دادغب ىف رئارحلاو ىراوجلا ىنغت نع ليوط
 دجولا علَدَت ةيلزغ راعشأب نينغتي ةرح نورشعو ةئامو ةيراج نوتسو ةئاعبرأ دادغبب ناك
 | راحو مهبولق_تّنفتتف ٠ ةفوصتملا ريغو ةفوصتملا نم سانلا بولق ى ةعوللاو نينحلاو

 وأ هبايث قرحيو ههجو مطْلَي نمو« هيلعايشغم طقسي ْنَم مهنمو « مهيحن ولعيو مهعومد
 تاينغملا ءالؤه ءارو ناكو . دبزيو ىغريو هدسحب وأ همدقب ضرألا برضي نمو ؛ اهقزُع

 نولزلزي اوناك « تائملاب نكي مل نإ تارشعلاب نوُدَعُي اوناك مهنأ كش ال لق وأ نوُدَعُي نونغم
 لكو . ةولحلا مهتثامدو ةميخرلا مهن :احلأو ةمعانلا مهتاوصأب - نايحوبأ لوقي اك- ضرألا

 .ةتتاعاو بحلا رعش راهدزا ىلع لمع كلذ

 نأو « ةقباسلا روصعلا ىف اورثاكت اىرصعلا اذه ىف لزغلا ءارعش رثاكتي نأ ىعيبطو

 سداسلا نينرقلا ءارعش ىلإ مهاّدعتي نأو سماخلاو عبارلا رمل ان عش نع .فللذقبكل

 نرقلا ى ةبابصلا رعشو لزغلل اوشاع نبذل ءارعشلا مهأ نمو « مهدعب ءاج نمو عباسلاو



 مك

 ناك هنأل لب ليقو « هلب فرط هيف ناك هنأل كلذب ّبَقَل 2") هلبألاب بقلملا رعاشلا سداسلا

 زاتح نب. دمح هنا نبع وبأ ةعئاوب داديغألا ةقيرط لع.كلذن يتلف داك ذلا قا باغ

 دلوملا ليقف بتكلا ضعب ىف ةملكلا تفّرُحو « اقشعو ةبابص مئاهلا ىأ هّلوملا هللا دبع نبا
 : لاقف « ةديرخلا باتك ىف ىناهبصألا داعلا هركذو . حضاو فيرحت وهو « هلوملا نم الدب .

 « ةعاربلا قئار « ةعانصلا ولح رعشلا بولسأ قيقر « دنجلا ىزب يبزتي فيرظ باش وه ١
 نونغي نونغماو ءريسي ءريسي هنأ ولو « همظني ام لكو . مسنلا نم قرأ ؛ ظفللا بذع
 همظن ىلع نوتفاهتي مهف « ءامدقلا ( ىناغأ ) تاوصأ نع ( اهل نيرثؤم ) هتايبأ تاقئارب

 ةنس ةديصق نم هسفنل ىفدشنأ لاق مث . « برشملا ٍبَدَع ىلع محلا ريطلا تفاهت « برطملا
 : دادغس هوه

 يع 1 . #0 َ مسه < مه >0

 هترط نول ىق  ىجدلاو هتروزب  ايحاأ نه  راز

 هتوفج لوط  تتامأف 0 ْسَّرصَق ةروز نم الا اي
 هتقير درب 200نم  ةفشر ىللعو هل ريصخم رم“ دوا

 و 0 "دا

 هتيهاج نم انلك  مئص نم نسحلا ىف هلاي

 هتاهيبشت ىف ةحضاو ةقدلاو « اهتفخل ًاناريط هافشلا نع ريطت داكتو « ةكحم تالكلاو

 هتبوبحم لعج دقو : نيريخألا نيتيبلا ىف اك تالكلا ىف رئاظنلل هتاعارم ىف ايشناو « هتاقابطو

 مهلكف +:ةيلهاجلا قدر ىلإ سانلا تواغا اهنأكو الاخ رو اهتقفل' ةدويعم املأ كيري انيغ

 ةذتاسأ نم هنمز ىف اذاتسأ ناكذا « ءانغلل اقح ةّدعم تايبألاو تاماكلاو . روحسم اهل دباع

 عمج » : ناكلخ نبا لوقيو . هتايلزغ تاينغملاو نونغملا فطاختي ناك كلذلو « ىناغألا

 نبا لاقو « سائلا ىديأب رعش ناويد هلو ةقرلاو ةعانصلا نيب هرعش ىف ىدادغبلا هلبألا

 عيدبلا هلزغ نمو هم هنس لب هريغ لاقو 4 ةنس دادغبب هتافو تناك مظتنملا 6 ىزوح لا

 : هدئاصق ىدحإ علاطم ىف هلوق

 #0 وق ىوس

 نافجألا بئاحس كنع هّنغأ الطف َقيقعلا نجت نا قرا
 1 5 1 0 9 ا

 ناريغلا ىلع اهب ريغأ اهيف - ةفقوو كابر ىبسنا نأ تابيه

 ىاصعف هتعطأو ىنعاضأف هتظفح ظاحللا ىجاس نهقهمو
 3 رق يس -ِ 0 2 , هل

 نايم اهفرطو نانسلا فرط  ةلقمب نيقشاعلا بولق ىِمْصَ
 )١( تارذشلاو 78/4 ىبهذلا ربعو 744/75 بى ةرهازلا موجنلاو مظتتملا هلبألا ةمجرت ىف رظنا 506/4 .

 ىدفصلل قاولاو 47/54 ناكلخ نباو هاله ةنس



1 

 نانا١ لنا ةلكح كنا هل هناا 12 اخف ماق ام

 بطاخي هارن ذإ « ئجافملا ريوصتلا عم لب « ريوصتلا لاج عم بايسنا تايبألا ىفو

 نا ةيرح نويعلا عومدو نافجألا بئاحس ناب هتبحاص رايد نع باحسلا عم ىتحا قربلا

 اهفرط نيب ةلص دقعيو « هتصعف اهعاطأو « هتعاضأف هتبحاص ظفح هنإ لوقيو اهيورت

 نابلا رجش ماوق هبشي ال هتبحاص ماوق نأ ركذيو « لتقيو ىمصي امهالكف « نانسلا فرطو
 . نسحل ديدش ءايحو لجخ هيف ىرسَي نابلا رجش هرصبي نيح هنإ لب «٠ بسحف هلادتعا ىف
 : ةديصق نم هلوق ةرئاسلا هتايبأ نمو هئاوتسا لاجو هيلإ سايقلاب هماوق

 اهيناعي نم الإ ةبابّصلا الو 2 ةدباكي نم الإ قوشلا فرعيال

 ملعملا نبا نع ثيدحلاب ىنتكنو مهترثكل نيلزغلا راعشأ ضرع ىف ىضمن نأ عيطتسن نلو

 ىلإ هيف ذوفنلا اوعاطتسا دقو « رصعلا ىف لزغلا مظن نم مها مه ذإ « ىرفعلتلاو ىرجاحلاو

 بولقلاب رثاتسي ىذلا حربملا بحلاو دجولاو قوشلاب ظتكي ىلادجولا رعشلا نم ديدج برض
 . ةدقفألاو

 ظ )010 ملعملا نبا

 همك رولا ةنرقشلو  ملعملا نباب فورعملا ىلع نب دمحم نيدلا مج مئانغلا وبأ وه |

 ةيرعشلا هتبهوم تظقيتساو 547 هنس اهم قوتو 5٠١ ةنس قارعلا ىبونج طساو لاعا

 . سفانتلا لماعب ىذي واعتلا نبا طبس اهرعاشب مدطصا اهبو دادغب ماكح هرعشب دصقف « ةركبم

 ىف ىئاهبصألا داعلا لوقي هيفو « هسأر طقسم ىلإ اهقرافي نأ ثبلي ال دادغبب ملأ الك ناكو
 85 0 عّنملا ىلا هزارط «  ملعملا عململا 5 ةرعش كرولا مدقتم ١ : ةديرخلا

 . لاخ قْنّرلا نم وُفَص ؛ ٍلاغ ٍلاع « لاح ولَح همالك . . مّصعيلا ةاتففو راسل

 قيقر ارعاش ناك » : ناكلخ نبا لوقيو . « هبوك نم برش شاع ول | هوانا نم رايهم

 حدملاو لزغلا ىف لوقلا رثكأو . . هتقر نم بوذي هرعش داكي عبطلا ةيشاح فيطل رعشلا
 قوشلا فصو هرعش ىلع بلغي « ىناعملا حيحص ظافلألا لهس ناكو « دصاقملا نونفو

 هالحتساو ظاعولا هب دهشتساو بولقلاب قلعف « مارغلاو ةبابصلا ركذو بحلاو
  دمحأ خيشلا باحصأ نيبو هنيب ىَقْتُو ةلص ىنادجولا هرعش ةقر .هل تحاتأو . « نوعماسلا

 تارذشلاو 75/5 ىبهذلا ربعو ١58/4 تايفولاب مسق) ةديرحلا هراعشأو ملعملا نبا ةمجرت ى رظنا )1١(

 . ٠١7 ص رظناو ١40/5 ةرهازلا موجنلاو 0١/4 ىفاولاو ه/ه ناكلخ نباو 40/7/54 هقارعلا
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 لوقيو « ىفوصلا مهبح ةراثتسال بضنيال انيعم اهنوريو « هتايلزغب نونغتي اوناكف « ىعافرلا

 : نولوقي ( ىعافرلا باحصأ ديري ) حئاطبلا خياشم نم ةعاج تعمس» : ناكلخ نبا
 ( ةفوصتملا ) ءارقفلا اهظفح .ةديصق مظن اذإ ناك هنأ الإ ملعملا نبا رعش ةفاطل ببس ام

 و و يوب رونو اوووي وايل

 ىندأ هدنع نم هعمسي الو « حوّتلا هبشي هرعشف ةلمحلابو . . مهسافنأ ةكرب هيلع تداعف
 ةظحالم حولا هبشي ماعملا نبا رعش نأ ناكلخ نبا ةظحالمو . « همارغ جاهو هنتف الإ ىوه

 هتاعولو دجولا ةرثك نم لمحي امل « هب نييعافرلا ةفئاط قلعت ىف قيقح لا ببسلا حضوت ةقيقد
 ةقيرطا لع اصور تاصولا يوب امئاد وهف « ادبأ هداؤف ىف ءىفطنت ال ىّتلا هترارحو

 نعم الو, ضل الود ظيتط الو جواوو نكسو اللا هير وق 4 لصتم قارف لب « ةيفوصلا

 : لوقي « ءاقللا هبشي اموأ ءاقل ىف لمأ الو

 هبرط ىماّرحلا رشن جه مل رق لها قم -حيضف و

 هضرلا- ”نسوقنلا .ىفح انا ا ُبصلا اودع
 ها 5 هن هاا ىهن 1

 ةَبستكم مكب قابابصام | ُمُدْهَع ٌميدق 3 7
 هيرق نم مضل ىمسج ىلاو هع نم مونلا قوفج نع

 هببس متعطق دق اماهتسم ١ اولصت مل اذإ لا

 هب رمت نأ ىنمتيل هنإو ء هتعولو هتفط ردصم وه كلذو « هتبحاص نم ابرأ ضقي مل وهف
 هنإو « ميظعلا هبرك نم هذقنتو هعاجوأو هباصوأ كن ةينشتا ىلع اهيرنر هلكت املا ساق

 هنإو « هينضُيو هدهسيو هيقشُيو هبذعي وهف « هيلع رطف امنأكًافلك ٠ فلكلا دشأ اهب فلكي

 سير ماجا رهو ء هل ىنأ نكلو ةبوبحملا فيط ىري نأ :-قمتلا لقأ ىنمتيل
 ع ةنح حبصأ ىذلا حلا مالا نم .ةلمح عيطتسي الام لمتحي - هراهن لثم - هليل

 تراس هل ةملك نم ةعطق داعلا هل دشنيو . اليبس هنم صلختلا ىلإ دحي نا هبلق عيطتسي ال

 ٠ ىنغلا ءانغلا بابرا اهب دجوو ؛ ىداحلا اهب ادحو « ىداشلا اهب ادش ىّتح تراغو تدجناو

 : لوقي اهيفو هحادم قدحال علطم ىهو « دّجَوْلاو ىوملا بولقلا باحصأو 2 دجولاو

 ادجت 00 به ؟ ىركلا. اذ مك 0 تايدعتسمال ل

 ةعسلاو راسيلا : دجولا )010(
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 ىِدْعي مارغلاو ًامومم داع هّحفن هنم تقناع اذإ ىّتح جر را جحا رتل م هم 1
 لقو رع رانلا ديزت امو ابصلا و ٍإ ىنم اههعاو
 ره ره 0 ولع

 دق نع نصغ بوني امو ١ ةمار نابي بلقلا للعأ
 هه. رت تو

 درب احس وأ مالكلا عجر ئ ىعو قل ل نمو عيل لاَساَو

 ىدْنِع ام ىَوَللا دنع ام َتاهْيَه ىَوّللا تاماح و ىضتقأ

 دهعب ىمِحلا دهع الو ٌراد مهدعب قيقعلا راد الف اوناب

 همالا ىف وه انيبو « هنارينب اعذل هبحاص داؤف عذلي مورحم بحب ظتكت ةعطقلاو

 هنأكو « حورلا دري «رطع ىذشب المحم به دجن يسن اذإ انوزحم اهعرجتي ىتلا هصصغو
 درب نم هب ناكام لك قراف امتأك سحب ىّتح ةحفن هنم قناعي داكي ال هنأ ريغ « ةايحلا قيحر

 هنإو « انخاس امومس احير حبصي دراب جرأ يسن لوهلل ايو . امس لب , امومّس داعو فطلو

 | نم عبرلا دنع سيلو « هتبوبحم نع عبرلا لأسي تفلتيو . الاعتشاو ادقَو هبح ران ديزيل

 نم ىلوأ وهف « هعم نئتو حونت نأ ىوللا تاماح نم بلطيو حونيو نئيل هنإو ٠ باوج

 فاح ف ؛ مارغلا حي رابت نم هدنع ام اهدنع سيل هنإ « حاونلاو نينألاب ىو

 ءىش لك هنم بهذ دقل . امل دهعب ىمحلا دهع الو اهراد قيقعلا راد دعت ملو « هتبحاص

 داعلا لوقي اك اهسحو اهتوالحو اهّنَق ىف ىرخأ نم هلو . ءاكبلاو حاونلا الإ هل دعي ىلو
 ظ >0 :  ىلابصالا

 مارغلا ذيواعتلاب ىَوادُي اه ٌماهسملا ةبحملا وهو قرأ
 0 ءادلاو ءادلا َّمْسَح فيك  اّسألا ىديأ ِهِئَرِب نع ترصق

 مامحلا ةماحو هزيل دجت | ىتم ٍلْجْلا قّدحلا عيدل اب
 ماهس قايرِد 0 اهرذلا قيم انقلا كوش ىف بحلا شئاودو

 ماني فيك ىوملا هافاجت نم  رهاس نع اضغلا مال لق
 ءالظ لك ّىجدلا ُلثم ىحّضلا» ورظان نع سمشلاب متي
 ىديأ هئافشو هئرب نع تزجع دقو « ىقّرلاو ذيواعتلاب ىوادي ال لاضع ضرم هبحف

 لْجُتلا قّدحلا غيدلل هنإو « هنم صالخلا نكممي ال ءاد هنإ « جالعلاو بطلاو اسألا

 مأ فاش ًقيحر برشيأ هب باصللا ري الف مسرع اغإ ءاود وأ هل قايرد لكو . ةرحاسلا

 | نع هسمشب اوباغ دقف « هبوبحم ءافجو هداهس وكشي اضخلا لهأ ىلإ هجتيو . التاق امس

 م : ماقع . جالعلاو ةاوادملا + اسألا ١1١(
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 نم ًاعّطِق ئش لك حبصأو « هينيع ىف ايندلا تملظأو « هاجد لثم هاحض حبصأو « هرصب

 لو هلودس هلوح نم مالظلا ىخّرأ دقف هتبوبحم رون ىري اثبعو ٠ ضعب قوف اهضعب مالظلا

 ى لعلو . ناكلخ نبا لوقي اك عطقني ال احاون حونيو نئي وهو « هجارفنا ىف لمأ كانه دعي
 خةيفوصلا ةيعافرلا ةفئاط:هلوادح نأ الخ ناك قاذجيلا هلدغنأ كك وصيام ةلك كلذ

 دجو نم هيف ىوطيام لكو ىهلإلا بحلا نم اهبولقو اهرودص ايانح ىف جلتخي اع هب ربعتل
 - مهخويش روصت اي - هتسم امنأكو « ةيلعلا تاذلا ةيؤر ىلإ ىهّتني ال أامظو ةعولو ةفحلو
 نوظفحي مهلعج ام « راحلا ىنابرلا مهدجو سافنأ هتسم امنأك لوقن اكوأ « مهسافنأ ةكرب

 ٌرم رعاشلا نأ ناكلخ نبا ىوريو . مهظعو ىف ظاعولا مهعم هدشنيو , هنودشانتيو هرعش

 نيح اديدش هبجع ناكو « هسلجم ىف نومحدزم مهو سانلا ظعي وهو ىزوحلا نبا ىلع اموي

 . هب اهونم هرعش نم تيبب هتاراشإ ضعب ىلع دهشتسي هعمس

 )١( ىرجاحلا

 نب نيكترابخ نب ليربج نب مارهب نب رجنيم نب ىسيع نيدلا ماسح لضفلا وبا وه
 نم رثكأ زاجحلاب تناك ةدلب رجاحلا ىلإ ةبسن ىرجاحلا هبقلب فورعملا ىلبرالا نيكتشاط
 هنا تاكلتش نبا هلوقيو- 6 اهتللوت كلوملاو .لصألا لنرا لهو. ءاببلا يسنف «درعك: قف اهركذ

 لكو ع هتاشنو هترسأ نع الو هدلوم نمز نع اعيش انل ركذي ال كلذ عمو «ء هبحاص ناك

 ذا « راسيلا نم ءىش ىلع ناك هنأ ودبيو « كارتألا دانجألا دالوأ نم ىدنج هنا لوقي ام

 لهتسي ةحدم نم ناكام الإ « هراعشأ مهيدُهي نيفلتخم نيحودممب الوغشم هناويد ىف هارن ال

 دارأ هلعلو « لبرإب اياطارق نيدلا باهشريمألا نب دمحأ نيدلا نكرريمألا اهب حدم هناويد اهب

 ءفلتقم قف بسلا ناك هنا هخيدم ةئدتع قف ةاجذا :هدلع ةنيغف هسسقتا نم لكسف نأ

 رمأل اهتعلق ىف القتعم ىرجاحلا ناك اًنيب 575 ةنس ىف لبرإ نم جرخ هنإ ناكلخ نبا لوقيو

 وكشي راعشأ كلذ ىف هلو « لاقتعالا اذه هل ريد ىذلا وه فلاسلا ريمألا لعلو هحرش لوطي

 : هلوق لثم هسبح نم اييف
 ري هر 7 ٍِ كا يا و وو 3 وع 0<

 قرفملا مومهلا نم باش بر اي 0 قيض نجيِسو هدباكأ دق
 كلملا ةمدخب لصتا هنأو لاقتعالا نم هجورخ كلذ دعب هغلب هنأ ناكلخ نبا ركذيو

 ققحي نأب ىرح وهو « ةريثك تاطوطخع هنم (17/ه) 2601/8 ناكلخ نبا ىرجاحلا ةمجرت ىف رظنا )١(
 ] . ًايملع ًاقيقحت هناويدو ١65/68 تارذشلاو 54٠0/5 ةرهازلا موجنلاو

 نالكورب ركذو ١١ه ةنس ةرهاقلاب ةميقس ةعبط عبط



 "و

 هدنع مدقتو 085 ةنس ذنم نيدلا حالص لبق نم لبرإ ىلاو ئروبكوك نيدلا رفظم مظعلا
 ناك هناكو : لبرإ ىرجاحلا رداغف 57٠0 ةنس نيدلا رفظم قوتو . ةيفوصلا ىزب يرو

 ةكلمم ىف تراص نيح اييلإ داع ام ناعرس هنأ ريغ « ًافنآ روكذملا هميرغ سأب ىشخي لازي ال
 ةدم ماقأف « نيكتاب لئاضفلا وبأ نيدلا سمش ريمألا هنع اهالوتو هللاب رصنتسملا ةفيلخلا
 « ةريهظلا لبق هتيب نم ًاموي جرخ نأ قفتاو هدصقي نم هءارو نأ ىردي ال وهو ةريصق
 ردقيو 577 ةنس لاوش ىف اهرثا ىلع قوت ةلتاق ةبرض نيكسب هرصو نصخخ هلع بوف

 ناعم هيفو « ةقرلا هيلع بلغت رعش ناويد هل» : لوقيو . ةنس نيسمحب هرمع ناكّلخ نبا
 نم لق هنأ عم ًاعيمج ابيف نسحأ دقو ؛ ايلاوملاو تيبودلاو رعشلا ىلع لمتشم وهو « ةديج
 .ناك» ًاضيأ هلو « قابلا ىفرّصق اهنم دحاو هيلع بلغ نم لب ٠ ةثالثلا هذه عومجم ى ديحب

 . عضوملا اذه د ردنا نطل ان سعر ان كلل كل تن ونا

 : لوقي هيفو « اياطارق نبال هتحدم علطم هناويد ُْى رقت م كواو

 ىداح ةّيرماعلا م ادَحا ىداولا ليس لت عوفدلل م

 ("'دانز حدف تنلقلا" قال. ران اوفّلحو نينعاظ اولقتسا معن

 داعي َقانع انم نكي مل ول  انقانع عادولل بيطأ ناك ام

 (")داهوو ىّبر نم زوافملا ىوطي رصقم ريغ ءانْجَولا قئاس اي

 داعس رادو اهب َداعُس قلت 2 ةجاح ةيحتلا ىوس كيلإ ىلام
 "ىدارمو ىئتيُْب ٌةباغو ىلمأ 2 ىبهتنم ةمار نإ ةمارب َْرَع
 (”داسآألا ىلع هب لوصي سعد  هظاحلب يىذلا أشّرلا اهي

 داقولا كد ةرمحي ًاَنَبَع 2 اهتقرحأ ىتلا ىدبك ىف هللا

 نم هيف امب هعيمج ناويدلا دفنتسي داكي زارطلا اذه نم لزغ لالهتسالا اذه ليو
 هانأرق ىذلا تايودبلاب :لزدلل ةديدخج ةلخرخ هنأ حضاوو ع تاغايو:وا تاكيودو تاسمنغ

 ٠ ًاردان ًالثمت هلثمو مهزغ بعوتسا ىرجاحلا نأكو « رايهمو ىضرلا فيرشلاو ىنتملا دنع

 عك 3 ًاينادجو رع قحن هانيعم ىذلا ديدجلا لزغلا اذه ىلا | ملعملا نبا لثم ذفني وه اذاف

 ىف دقتتل بحلا ران ناو . . عنصت وأ فلكت ىأ نود ًاراح قفدتي لازي ال رت نيعم نم باسني

 اهيلإ لسري نأ الإ كلمي ال وهو « ةمار ىلإ هتبحاص هتقراف دَقْف ًاراهنأ هعومد ليستو هبلق

 ١)١( ةيداملاب عضوم : ةمار () . نيرجح برضب هنم رانلا جارختسا : دانرلا حدق .

  9نيعلا ىف ضايبلاو داوسلا دادتشا : جعدلا (4) ' . ةديدشلا ةقانلا : ءانجولا .
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 اهتقرحأ ىلا هدبكل ًافطعتسم اهيلإ عرضتيو نيتنتافلا اهينيع ماهس ركذيل هنإو « ةقيقر ةيحتب
 هتبحاص نم ءىّش لكف قيرح نم اخ عجوتي اعأك ًامئاد سحنو , داقولا اهّدحخ ةرمسج

 : لوقي 2« قيرلا وأ باضرلا ىح ًادبأ دريم ال رانب هيلقو هردص بهلي

 نيرخلا هلع ةلاذللا لإ وكفل هن بام واتا ني. هدير

 ناك . ةضمم تاعول عاتلي بناج لك نم هداؤف ذخأي ىذلا قيرحلا اذه ءانثأ ىفوهو

 ىف هتبحاص ةيؤر ىلإ نينحلاب ظتكت ىتلا ةينادجولا هراعشأ ًادشنم فتييف « ًامئاد اهنم عري

 : هلوق لثم .زاجحلاو دجن لزانم نم ةمار ريغو ةمار

 نازحألا جعاول ةبولقلا اوثلم رَّجَحُم َةادغ اولحر ىلألا نإ
 نالزهلاو ناصغألاب لح ام رك الف نينطاق ةمارب اولزن

 نابلا نوصغ اهل ليمك ىوكش  ٌميِل ميسنلا عم َشبالف
 ىناش كنأش سيلف كيلإ ىنع  ةلاهج ٌهبحأ نميف لذاع اب
 نالّملب نيعلا عمد ٌدوحيو 2 ةبابص زاجحلا ىلإ ُنحأ ال مل

 تلزنو « هعاجوأو هنزح جعاولو هبح مالآ وكشي رجاحي هتكرتو هنع هتبحاص تلحر دقف

 اهبلإ ثعبي نأ الإ هل دعي ملو « نالزغلاو ناصغألا اهينيع لاجو اهّدقب تلجخأف ةمار

 سيلف هل ضرعتي نأ هاهني هلوذَع ىلإ تفتليو « هركذتو هل قرت اهلعل « مسنلا عم مالسلاب
 :هلرانو راكم ىلإ هبلق وبصيل بحم لكنإ لءاستيو « هنأش نم كلذ سيلو « هبرد نم

 سفنلا ىف باسني ىذلا ىنادجولا رعشلا ةغل ىه ةلهس ةغل . ًاراردم عمدلا فرذيو

 ىوقاك هتبحاص قارفل هنزح ًاعيدب ًاريوصت اهيف رّوص عئار نينحب ضيفت ةديصق هلو اناا

 : ًالئاق نيبحملا نيب قارفلل نزحلا نم سانلا فرع ام

 نافيس يلا مكدعبل تكتشاف فيَحلا نع مكب انبابحأأ

 ('"'اهارك بيصُت ال ىنيعف ىمونب 2 متلحر ليحرلا موي مكنأك

 5 ايَحلا اهاّيحو تضقت 2 مكئيدح بيطب تاليل هللا ىعر

 3 يبل لاق الإ - سانلا نم رماسمل اهدعب هيا تتلق اف
2 03 2 

 اه اج تمرح دق: ولاصو َرامع ىنتجاو د مايأ ىضفنت ىم
 م

 2 . 2 2 ع 5 ٠ 00 ع 0

 ] ] مونلا : ىركلا )١(



 مم

 ملي ال مونلاف « هداهس نم وكشيل هنإو « ةعيبطلا هعم هوكشت لب مهقارف وكشي ال وهف
 مارش ادع تاو و اينما رعدوو هيام ورع تار ركاروعب « هفرطب اليل

 مومحلا المت هتاماستبا عم وهو « عجوتي هبلق لازي ال انايحأ هرمس عم وهف « هسفن روصيو

 رعتست ىتلا رانلا ئفطيو هلاصو راع فطتقيو هتبحاصب عمتجم نأ ىنمتيل هنإو « هءاشحأ

 . هداؤفب
 ىناعملا سفنو حورلا سفنب تاسمخم ةعيدبلا ةينادجولا راعشألا هذه بناحب هلو

 هبرت مشل نم قاتشملا اعنمت الو هبثكو ريوغلاب اجوع ىليلخ

 هبلقل انامأ ٍدجَن امص قفا ادع ] هبحص نود ىوملا هي د

 ا اهاّير داك دقف

 دجن ىف لزانملاو عضاوملا ءامسأب حفطي ناويدلاو « ماشلا ةيداب ى ءام : ريوغلاو

 : الئاق هبحو هدجو اهيف بيذي ةيعابر هناويد ىفو .زاجحلاو
 مناخ رعب ماعم .ذلأ :ةلاكاتع قاع ناهس نيخلا توا
 مايالا ىلع تّملظتو الإ مكمايا -تركذام 2 ةولع اي

 هب مهباجعإ نم غلبو « عئار قيسوم بايسنا نم هرعش ىف امب اليوط ءامدقلا هون دقو
 ةطوطخم ةيرصملا بتكلا راد ىفو « ماجسنالا ماثل نع فشاكلا مارغلا لبلب » هناويد اومس نأ

 حئادملا نم ةعومجم ىهو ( تايربلا ريخ حدم ىف تايزاجحلا دئاصقلا » : مساب هل ةيرعش

 ] . ائيش اهنم هناويد نمضي مل « ةيوبنلا

 "7 ىرفعلَتلا

 «رفعأ لت ىلإ ةبسن راب فورعملا فسوي نب دمحم هللا ديعو بأ نيدلا باهش وه

 هتأشن تناك انعو ه91 ةنس لصوملاب دلو هنا هيه ناكلتك 4 نبا ىوريو « لصوملاو راجْنس نيب.

 لع ءارمالاو ماكحلا حدمبي نأ ىأرف « ةركبم ةيرعشلا هتبهوم تحتفتو .ةيبدألا هتيبرتو

 « ماشلا ءارمأ ىلإ اضيأ هحيدمب هجتا دقف ٠ هنطوم ءارمأب فتكي لو « هرصع ىف ءارعشلا ةداع

 ًايدق عبط هناويدو "49 / ه داعلا نبال بهذلا تارذشو #ىه ء 4٠ /ا/ ناكلخ نبا ىرفعلتلا ةمجرت قرظنا )١(

 . توريبو ةرهاقلا ق ةرهازلا موجنلاو ه7 ركاش نال تايفولا تاوفو

 ١٠ه ص  نوكولفملاو ةكالفلاو مالا .؟ههر/



 نا

 ناجلوص ىلع ًايلوتسم لظ ىذلا ىبويألا سوم فرشألا كلملا ةصاخو مهنم نيريثك مزلو
 ريغ « لزحلا ءاطعلا نم 0 ا ب ناكر 03 1552 لد قشمد ىف مكحلا

 كلذ قى هعجاري ىبموم فرشألا ناكو « راقلاو رمخلا برشب رع ناك ىرفعلتلا نأ

 : لوقي كلذ قو ءربصلا نم ًائيش حوا امهيلع ربصي نكي ما

 راهقلا نم الا تس راقعلا نع هلأ تعلقأ

 ىراسيالو 2 ىييمي اهنم ولحب سبيل رمقلاو سأكلاف

 اهبحاضو بلح ىلا اهكرتف + ىقمد ةرداقمع هرمأ ةعم ىسوم'ترخألا ليلا تيغأ الو

 بوني نأ ايجار « ابتار هل رّرقو « هئاسلج نم هلعجو « هنم هبّرقف ٠ ىبويألا رصانلا كلملا
 لكب رماقيو برشي ناكف « قشمد ىف ةئيسلا هتريس ىلإ داع ام ناعرس هنأ ريغ « بوتيو

 رماف ءرصانلا كلملا كلذ فرعو . هيلعنو هبايثي رماق هنإ ليق ىّتح « لام نم هيلع لصحي ام

 « هدي انعطق ىرفعلتلا باهشلا عم رماق ْنَم » : ناطلسلا لبق نم بلح ىف ىتداني نأ
 دق ىسوم فرشألا كلملا ناكو « قشمد ىلإ داعو تبحر امب اهضرأو بلح هيلع تقاضف

 هذه قرصم ىلإ لحرو : درويش ا ءدلاب توام ع رساقو فسخ اهب لظون عبق

 « بلح ىلإ الو قشمد ىلإ ال اهنم داعو 584 ةنس اهب هيقل هنإ ناكل نبا لوقي ذا ءانثألا

 نم ةرخأب هل حاتأ اريفو ءاطع هيلع ىئضأو هب تحاف « روصنملا كلملا اهبحاصو ةاح ىلإ لب
 ليبق هرعش نم هب ظفلت ام رخا ناكو 51/8 ةنس هتافو ىّتح ةاح لظو . اميرك اشيع هتايح

 . ةيوم

 .٠ نتا هم 8 ٌ ٠  2هم -

 ميركلا برلا ٌرواحم تبو  ىىئشارف برت نم تتابام اذإ
 هر# 3 كاش

 7 7 . ماو 5 َ , ٠

 ميحر ىلع تمدق ىرشبلا كل  اولوقو ىِباحِيَصأ 2 قونهف

 رص

 متم ىلا تايبألا ىف اهضعب ىلإ ريشي دق ام الإ « هحنادم نم ةحدم ناويدلا ىف سيلو

 نم لزغ وهو .« الزغ هلك ناويدلا حبصي كلذبو « اهعلاطم ضعب نم هب ظفتحا ام اهم

 هناكو « ةسالسو ةبوذعو ةقر ليسي ىفادجو رعش قدأ ةرابعب وه وأ « ىرجاحلا لزغ زارط
 ىرج هيفوهو « رامقلا نم هب ىلتبا اهف هل عفشيل ىتح ةموعنو ةقاشرو ءافصو ةوالح ريغلا ءاملا

 عئارلا ىبادجولا طمنلا اذه ىلع

 ماك ميسنلا عب هتثا دا هل انشأ كولا نم عمد ئىأا

 هلاتحلا هئابظ نم الاخ هآرت دا لقو ىمجلا قيفع لس



 ضن

 0 لالا ةلفافلا كلت ضد ونقل .”نفقارملا .ةقللتل قربا
 ©) ةّلارَعلا هنم راغت لازغب 2 لآلك اهتيضق  لايلو
 هايم - كك ظاف لألاو يقيرلا» ٍظاحلألا لباب
 ةكلالتعا وكشي هارت ًلكف د -دهعلاو رصّحلاو نوفجلا يقسو
 هلاّبتلا 2 مأ مادي را دن ملف ىمري نيح مهولا عقوأ
 لودج ءازاب انناكو «٠ قفدتلاو بايسنالا عم ةبوذعلاو ةقرلا هذبم جوع اهلك ةديصقملاو

 نأكو ع رعاشلل اهتيعاوطو ظافلألا نسحو ةيفاقلا لاج عم (٠ امايهو ادجوو ارعش ليس

 قيرلاو ظاحلألا كلتو . ةبارقلاو مرا ىوذ قانع اهقناعت نأ ديرت اهتبحاص بذجت اهنم الك
 اهروتفو نوفجلا مقس نيب هعمج لمجأ امو « ركسم قيحر اهنأك اعيمج هتبحاصل ظافلألاو

 نيذه نيب اريخأو « هيف بحتسي وهو هلوحن وأ همقسو رصخلا نيبو « اهيف نسحو لاج وهو
 همقس لك وكشي اذكهو , اهدعوب قت الو هيلع ُلِدُت ىهف هتبحاص دهع مقسو نيمقسلا
 ماهس اهيلإ مضي وهو « ةدئفألا ىمصت فيكو نويعلا ماهس ءارعشلا رك ذي امئتادو . هلالتعاو
 رركيو + نويعلا نم مأىديألا نمأ لبنلا قأي 'نيأ نم دحأ ىردي الف « ةنتافلا ىديألا
 ىلإ (هتابوصيو ماهسلاو لبنلا نالسري نالازي ال ناريبك ناسوق هتبحاص ىبجاح نأ اريثك
 . قارفلا م روصي هلو . نينوكملا الا

0 

0 

 قبلا تح دعب نم هل 57 :

 قرّمحمللا انلمشل تةتيثر الأ ًالاس كٍدوَعب 2 ىداحلا اهي
 قتساف ىعومد اهو ىلع نئماو سبتقاف ا اهو يللا ب

 قلامو داؤْفلا َىَقْلَيام مهاوهو  ِهّبْلو وهب 0 هلالدل
 نأ ىداحلاب فتبيل هنإو « هتبحاص قارف دعب ناهلولا ق قشاعلا شيعي نأ نم بجعي وهف

 ىلا ةعومد ف قتسيلف 'ءامإ وأ ع ِهداّؤوف نم اهسبتقيلف اران ديري ناك اذاو ( هيطم حيري

 لب « اهيف هداهس نم بجعي الو هتبحاص ءازإ هظح وأ هتخبل ىسايو . اراردم اليس عفادتت

 كلذ لكو . ادجوو ىسا عرضي و للذتيل هنإو مفتشي ايح هعيمج لطي نأ نم بجغي
 هلو « هرعشو هتايح - هنطاوم ىرجاحلا هذاتسأ لثم - ىرفعلتلا هيلع فقو ىلادجو رعش

 نم ىهو ةمات اهب ناويدلا ظفتحا ىرصملا حاشولا رعاشلا ىزاّرَعلا اهب حدم ةديحو ةحشوم

 )١( سمشلا : ةلازغلا (5) قطاعملاب دارأو « لسعلا ىلإ ةبوسنملا : تايلسعلا .

 ةلاسعلا . ماوقلا ٠ ةنيللا .

2 
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 بمسح اما
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 ا ل تا ا و يو ل ل

 ا” هضإ نم حئال 3 0 امَظ نم ىللقب ام ىوري سبيل

 "” عرجألا ناب كل ىّدبت نإ
 وف علل نم اا ةتنالبأو

 سس ©

 طم نم اهب مك تأت
 مَ نم هاير .ق» كقارأ مك تذل :تادعال راضي درع

 فصرو هاقيسوم ىف حشوملا اذه لاج غلبي ال هنكلو « هناويد ىف حشوم ىرجاحللو

 وه ىرجاحلاف « هرعش ةعور ىف ىرجاحلا ىلع قوفتي ىرفعلتلا نأ كلذ ىنعم سيلو . هظافلأ

 ةيلجت اهلزغ ىف نايلي اعيمج امهو « ىرفعلّتلل اهدّيعو قيرطلا دهم ىذلا وهو ذاتسألا
 ىف هتاحنل حسفي مل هنكلو « عيشتي ناك هنإ ىرفعلتلا نع ىدرب ىرْعَت نبا لوقيو . ةعيدب
 . هرعش

 نوحعاو يل ءارعش
 ماكحلا نم ةفرثلا ةقبطلا نأ فيك لوألا لصفلا ىف عمتجما نع انثيدح ىف انب رم

 وهللا ىلع نولبقي اهنم نوريثك ناك فيكو « فرتلا ف سمغنت تناك موقلا ةيلعو ءارزولاو
 هذه نيب نم انركذو « دادغب ىف دقعنت لازت ال تناك سنأ سلاحم ىف رمخلا ءاستحاو

 نوحرطي اوناك فيكو ءاهقفلاو ةاضقلا نم هرضحن ناك نمو ىلهملا ريزولا سلحم سلاحا

 ءولمم ساط مهنم لك دي ىو « صقرلاو ةعالخلاو فصقلا ىلع نولبقيو راقولاو ةمشحلا

 اوناك مهنم نيريثك نكلو ٠ ىبلهملا لثم ءارزولا عيمج نكي ملو . اع هنم ٌبعي ارمخ
 ىدز الا رهطملا ىبا نب دمحم روصيو « ثبعلاووهللا ىف هلثم اوعستي مل نإ و سلاحا هذه نوميقي

 ضعب -- عضوملا اذه ريغ ىف هل د ىذلا - «ىدادغبلا مساقلا ىبأ ةياكح » هباتك ىف

 نيحايرلا طاسب ىلع بيطلاب قبعت تناك فيكو ىرجحلا سماخلا نرقلا ىف سلاجما هذه
 )١( لمرلا نم ةعطقلا : اقنلا .رجش : تاليثأ (*) . ةرونملا ةنيدملا هيف ىذلا ىداولا : مضإ .

 ةيدابلاب ءام : علعل تينملا ةبيطلا ةلمرلا : عرجألاو .رجش : نابلا (؟) .
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 تقطن دقو « حارلا اهقربو « حادقألا اهباحس « حاير سنالل ببت تناك فيكو دورولاو

 .فصو ىف ليطيو « ةيجشلا اهناحلأب نينغملاو ىراوجلا ءانغ دنست تايانلاو ناديعلا ةنسلأ

 ةعمد نم قرأو « ءاملا نم ىنصأ وه امو « سمشلا َدَحَن نم رصع هنأكام اهنم نأو رمخلا
 نا ىغبنيو « هفلؤم رصعل دادغبب نوحملا فضو ىف بتك امنإ باتكلاو . 2 روجهملا قشاعلا

 : ةفرتملا ةقبطلا ئه ةصاخ ةّقبط ةايح ةروص ىه امن! « ةماعلا ةايحلا ةروص لثمي هنأ نظن ال

 اهسلاحم ًالمتو اهنوطب ةقبطلا هذه المت ىكأقرع هنيبج بّبصتيو حدكي بعشلا اهءارو ناكو

 ألق ابنأ ريغ ) ُتبعلاو وهلل مسام بعشلل تناك اقحو . ساكلاو ساطلا نم .: 00

 _عضوملا اذه ريغ ُْف هل انضرع مم ىراصنلاو سوحملا دامعأ تعي

 رصقن نأو ( نوحملاو وهللا نم دادغبب ناكام روصت ىف غلابن ال نأ ىغبني لاح لك ىلع

 ضعب ىف وهل نم هب عتمتسي ناكام اهنم ِهبْسَسف بعشلا امأ ةيطارقتسرألا ةئفلا ىلع كلذ
 ريهظلا ةمآقم ةروصي ام ريتك نمو رصعلا لاوط كلذ لظو. عيبرلا دايعأ ةضاخودايغألا
 ىلإ مودسورعو نبدا علا رك نا ياللا اذهل اهبيف ضرع 891/ ةنس قوتملا ىنورزاكلا نيدلا
 مهنإف عيدبلا ىشولا مايأو عيبرلا نامز امأ ) : الئاق رابنألاو قئادحلا ىف مههزنتو ضايرلا
 هىراوجل نولزنيف ( نوضفوُي بّصن ىلإ مهناك) نولاثثيو نوعمجتيو نوبحطصي اوناك
 نوقرتخيو . . هدّصق ىلإ نورك ابيو ىبسيع رهن نولخديو « ىراوجلا نم طهر ىف ( نفسلا )
 6 , هراهنأو هناطيغ نولزنيو هراهزأو هضاير نوشرتفيو « هراونو هرا نوفطقيو هراجشأ
 دقو. + ناضعألا» يضف تو, ناوذكلا نيو + نادجملا .تكطستو...نايقلا فرحت
 برط الكو . . قوشملا باط ( هساطو رمخلا ْنَد ) قوواَرلا ( التما ) عسد اكو ؛ نانفألا
 كلذك"' + اةحارتسالل ارعمدجاو + ةحئارلا كلس ف اومظتنا دقو « دوعرلا ترغز ع ددوعلا
 - امهدحو تاهزنتملا تاناحالو خركلا ىف دادغب تاناح نكت ملو 2" «امانم نومعطبال د امايأ
 ىءاضرأ هنود اوناك لب نومكلا نم هيلا :نوبضي ام نوخا :قاشع بف د .ناتللا امه
 1 ةريدألا

 مهنم لكو « اهنوغوصي اولظو ؛ ءارعشلا ةنسلأ ىلع ددرتت ةيرمخلا تلظ. هلك كلذبو
 0 ريثك تمظن دقو ' ةعيدب ةديصق وأ ةعوطقمب اهيف أي نأ لواح

 ىف هلوق لثمب اهيمظان نيب ىلا ناك ىحونتلا مساقلا ابأ ىضاقلا هسيلج لعلو « ىبلهملا ريزولا

 )١( ص  .اهدعب امو ؛ه ص ىدادغبلا مساقلا ىبأ ةياكح 80.

 (دادغب عبط) ىنورزاكلا نيدلا ريهظ ةماقم رظنا (؟)



 ا

 0 هتايرمخ ىدحا

 رابت نم حدق ى كل تدب ةقواخم سمخلا نع .خارو

 راج 0 هنكلو  خءامو ديساتم .هيكشاوع ”كاوف

 ءاوهو اراهن سأكلاو راج ريغ ءامو اهنم ةعطق وأ اسمش رمذملا لعجي نأ 00

 لدي « اهريوصت لاجل ةيرمخلا نوظفحي ءاسنو الاجر دادغب لهأ نم نوريثك ناكو . ادم

 اا لا ع ا
 در ةيفارر ا ةكر لع الاجبان ينمو نورس كايا يمول دفا دقي عت لاق لفشل

 : الثمتم تدشنأف « ىناج ىلإ نسلجف ةوسن ثالث ءاج ذا ةجرفلل

 راج ريغ هنكلو امو  ٌدماج هنكلو  عاوه

 « هاوس ظفحأ ام : تلقف ؟ امامت تيبلا اذه ظفحت له : نهادحإ تلاقف « تكسو

 « هيطعأ ءىش ىل سيل تلقف ؟ هيطعت اذام هلبق امو ةمامت دحأ دشن نإ : تلاقف

 :.قاسلا «هكيسلا دهن توازو. ةنريتللا قدشناف

 رانب طيحم ارون تلمأت هيف مو اهّتمأتاه- اذا

 رارهحالا ىف ةيانلا انهو ضاضيبالا ىف ةيانلا اذهف

 قوس نأو دادغب ىف ىراوجلا فرظ ىلع لدنل كلذ انيور امنإو . اهنم نيتيبلا تظفحف

 ةركتبملا ىناعملاب نايتإلاو اهيف عادبإلا نولواحي ءارعشلا ناك كلذلو « ةجئنار تناك تايرمخلا

 : ا"'رمخلا قّتِع ىف ءاّعببلا لوقك ةفيرطلا

 مدعلا قى قلو. وجوب مشلاو باسنألا 2 ةقيرعو

 مدقلا ىف رمخلا اًوَحو اين لا ىف دّلوملا مّرَكلا ٌمدآ ىه

 ماو حبصلا قلَخ لق نم كلف ى سمشلا رونو ترهظ
 منألا فلاس ىف اهنوك نم احل السلا مسا ىنعم قُيشاو

 جزعي مي دق نمو ..ريوضتلاولابكلا دعي ىتخونتلا ةيرمخو ةيرمخلا هذه نيب ديعب نوبو

 دهعل دادغبي سانلا برطي ناكام فيرط نمو . رمذلا ةوشنو بحلا نيب ةيرمخلا ىف ءارعشلا

 ىجاشتت ىهو « داوسلا ناويد بحاص فسوي نبا ةيراج سدنس ءانغ ىديحوتلا نايح ىبأ

 " ةيرمخلا هذهب ةينغتم رسكتتو لياهتو للدتتو

 ظ . 757/١ ةميتيلا ١9( ناكلخ نبا ىف ىخونتلا ىضاقلا ةمجرت رظنا )١(

 . 10/1 ةسناؤملاو عاتمإلا (”) 2.15/14 ءابدألا مجعمو ةيضملا رهاوجلاو "7/86



 0 م 0 هم ْ ص 3 تا ع و

 نيولخب بحلا نم اسيل  نيديومع 2 نيبص  سلحب
 ع هل ا 5 ول َك ف

 نيعمد نيب  اهاجرُم دق 2 ةذل ىلع  اسأك اعزانت
 ه ص و

 نيبحم نيب انهت ذأ ادا الا ني الا ساكلاو

 رم اكالعف اوناكذإ « ةعيبطلاب ةوشنلاو رمخاب ةوشنلا نيب ءارعشلا جزمب اضيأ ميدق نمو

 ىتح « اهسلاجم ىلإ راهزألا اولقنو « هرهزو هدروو هسا نيبو عيبرلا ةطسبأ ىلع اهنوبرشي انب

 . سوفنلاب جرتميو بولقلا عماجمب ذخاي القن هيف ام لكب عيبرلا اولقن لق وأ اهحناورب قبعت

 نيحايرلاو دورولا لاجو ةعيبطلا لاج نع مهتايرمخ ىف ءارعشلا ثدحتي نا ايعيبط ناكف
 ىدحإ ىف ىباهملا ريزولا لوقك ءاتشلا ىف جلثلا طوقس كلذ ىلإ اونرقو « عيبرلا َْف

 )س0 ٍجوتمو ٠ لاكم نيب رهزلاو جرضمو هد نيب درولا

 5” جزع ةمرك ةنباب دذتلن نب مقف راثتئلاك طبه جلكلاو

 رمخلاو ءانغلل ةريثك تايرمخ تضرعف 6 كلذ ىلا انرشأ اك ءرمخلا قفاري ءانغلا ناكو

 ردنتلا ىلإ هب دّصقي ناك هنم ريثكو « ناهلغلا نم ةاقسلاب لزغلل ئردخأ تضرع اك © اغم

 وهو ءرصعلا ىف نجاقلا ناولأ نم انول نالغلاب لزغلا ناكو .ركسلا ءانثأ ىف ةباعدلاو

 . هباحصأ نيبج ىف ةبيعم ةمصو - كشال -

 ىف فارسإلاو تاروعلا ركذ نم اهباحصأ ىحتسي ال راعشأ روهظ ىلإ نجاقلا عفدو

 اهنأكو + .سانلا نع ةيرستلاو لزلا نم ايرض كلذ لتي نأ نآلا .تجعنو + نشحفلا

 سوفنلا ىذؤت ىّبلا ةيرستلا هذه ءارعشلا ضعب سقلاف « مهسفنأ نع اوُرَسُي نأ مهايعأ
 مهنأكو « ةريثك تاباعدو رداونو تاهاكفب هنوجزمي نجاملا لزحلا اذه ءارعش ناكو . ةميركلا

 سيل هفخسو « ريثك فخسب ئلتمي ناك دقف ! ؟ مهل ىفأو « هتّلح فيفخت بحي هنأ اوسحأ

 حيبرصتلاو شحاوفلا فصو ىف طروتلا نع ًاضيأ امنإو بسحف رمخلا ىف طروتلا نع ًائشان

 نرقلا ف جاجحلا نباو ةركس نبا كلذ ىلإ عفد ىذلا ناكو . ءايحتسا ريغ ف ماثآلاب

 نم رورسلاو سرعلا تالفح ى رثني ام : راثتلا (9) . 7ا//؟ ةميتيلا )١(

 . ىولح وأ دوقن 2خطلم : جرضم « بيطلاب خطلم : خمضم (؟)

 . ةرمجلاب
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 قوتملا كباب نب ©) دمصلا دبع تايرمخ ىف ىرن ام وحن ىلع مثآملاب حيرصتلا نم لفسألا

 مقاوف ماهتسملا تاربغ 2 نمو ةضفن بصلا مد نم اهيلع راع 7 : د . 7 م م تا أ وش ا

 عئادو لاجرلا بابلأ دنع امل امنأك لوقعلا َبّصضَغ ةدّوعم
 عمادملا دودخلا درو ىف 0 اك اهسأك ىف نرحلا عمد 0 م ِّ

 اهنإ لوقيو « ناهلولا قشاعلا اهبراش تاربع اهنأب اهسأك ىف اهعقاوف ريوصت ىف عدبأ دقو

 نيبو اهساك ىف ةرمحملا رمخلاب ءاملا جازتما نيب لصيو . هلقع هقرافف « اهتعيدو هنم تّدرتسا

 ١ ىرخأ نم هلو « ةدروملا ةبوبحملا دودخ ىلع اهردحنو عومدلا
 0-22 3 5 1 3 و - 5 و و 2

 قسغلا اهرون نم انل ءىضي امك انل مادملا ساك اجزما ىبحاص اي
 5 ع ع راس ل ً ٍ 2

 قرتحب ءالاللا نم هيلع . ىشخا اهبرشي مه ىميدن ام ادا أرمحخ

 نمشلا ههجو؛ -:ق.. .هبدك هيفا .ىفإ تيرعام .نسسفلا نأ قلع عازل
 سمشلا نأ هاوعد هنم برغأو « بيرغ رمخلا ءالأل ىف قارتحالا نم هميدن ىلع هفوخو

 وأ اهقفش اهيلع تكرت اهنأكو , امترمح نم هدودخ هب جرضتت ام ليلدب هش ىف تبرغ

 نيلواحم اهيناعم ىف نيدنفتم رمخلا ىف نومظني كباب نبا دعب ءارعشلا لظيو . ءارمحلا اهتامصب

 نبا طبس دنع اناقلي ام وحن ىلع ء ةديدج فئارط ىلإ اهيف اوذفني نأ مهدهج لكب
 نكيفلاو :نوخا ةجيم ترضخاو يا نيدلا صو ىرفغعلّتلاو ىرجاحلاو ىذيواعتلا

 ىلزه رعش ىف رصحنت تداكو مهيفلاخ دنع تعجارتو جاجحلا نباو ةركس نبا دنع كلذب
 لثم نم 417 ةنس رصمب ىوتملا ءالذدلا 7 عيرص دنع فورعم وه ام وحن ىلع كحضم
 ظ 57

 ىّصحلا نييلتل قّلْخُت مل ْسّرَضلف ُهَّكَف تمدأ َراجحألا ْغّضم ْنَم
 اسوا عوطقم كاذف -اهّرامع اجار: طوب ”ةركللا عطق 5

 تف .ةنأ نغم ةركش قبأوأ جاجحح نبا ةاكاحم ةباعدلا باب نم رعاش لواحي دقو

 هفوكع نايبب ىتكي امنإ « شحفلا ظافلأ نم ائيش مدختسي ال ثيحن هثباعتو هنجامت نم ادج
 ناضمر ىلايل ىف اهرجهي نأ عيطتسي ال هنإ ىتح « هايند ىف هتذل لك اهنأو رمخلا ىلع

 ىللاعثلل ةميتيلا ةمنت ءالدلا عيرص ةمجرت ىرظنا (5) مال4/# ةميتيلا دمصلا دبع ةمجرت ىف رظنا )١(

 #/٠١١ ىبهذلا ربعو "8/# ناكلخ نباو 1/1١ موجنلاو #/٠١7 ىبهذلا ربعو #/١95 ناكلخ نباو

 نالكورب رظنا . طوطخم ناويد هلو 190//# تارذشلا»و ناويد هلو #/١91. تارذشلاو ١48/4 ةرهازلا

 . 1 - . ”ه/ه نالكورب رظنا . طوطخم



. 2١١ 

 ناكمإلا عم هب اوُلَخت ال 2 نابعش ىف حوبصلا َحوِبَّصلا
 ناذألا لبق روحّسلا دعبو ل شلا ىف نيثالثلا موي اهينقساو

 هبر ةعاطو همالسإ نسح نلعي داعو هسفن عجار ةديصقلا ىف اليوط نجامت نأ دعبو

 : الئاق ٠ هسفن هب فصي ام لك نم ءارّي هنأو

 نا" يدا قع نامل د0 ةكانوب .ةةمفسا 2

 ءارهزلا ةمطافو ىلعو مالسلا هيلع لوسرلا ةعافش هداعم ىف هتَّدع نأ ركذي ىضمو

 ةيعيشلا د احرصم : نجامت نم هتديصق ىف هب ءاج ام لك احم كلذبو « نينسحلاو
 نجافلا ددصب انمد امو . نيسحلاو نسحلاو ةمطاف ةديسلاو ىلع ةعافش ىف ةعيشلا هدقتعي امو

 . جاجحلا نباو ةركس نبا. : رصعلا ىف هيملع دنع اليلق فقوتن نأ انب ىرحف

 00 ةركس نبا

 نم وهو « ىمشاهلا ىدادغبلا ةركس نباب فورعملا هللا دبع نب دمحم نسحلا وبأ وه
 ىف ناك هنأ ودبيو :+ روهشملا ىمابعلا: ةقيلخلا روصتملا رفعج ىأ نب ىدهملا نب لع ةلالس

  .ةعييوتو ةناشن نع اذيش كرت اديبلو ةفكاذلاو نردكسلا قكاع هلا و: لاما قو ةسو: ناش

 عاونأ ىف ؛ عابلا عستم رعاش وه » : هلوق نم ةميتيلا ىف ىبلاعثلا هب هفصي ام الإ هتايحو

 نوحمنا ناديم ىف راج , دارفألا لوحفلا دحأ نق طعلاو حلملا لوق ىف قئاف , عادبإلا

 ادرس ل اكن يقم كلا قديس له ووسا ريظنا كانت جدارا انوار
 نعي نكسو فكر ةوالاو ةضاع كفاك: نير وطالا رفع دم اق: يعاذو لاقن
 هرعش داوس نم موي ضايب ىلخي ال هنا ع ايدزع لبا ىيشورتح هنا قا قرا ليلعب هلا دو رضاكن

 ةالص نم اهجوز لتفنا اذإ مون لك تناك ةصقلاب هتارمأ تملع املو « ةرمخ ءاجه ىف

 ملام هقرافت الف ٠ ميركلا ريغ ميرغلا موزل هالصم مزاتو ساطرقلاو ةاودلاب هئيحت حبصلا

 درعا له ىلاعتلا هل اهدنا لا زاعشألا .لدتوب ,اايناحعو اهرك ا قاف ولو نفرق

 ظ : هلوق لثم نم لزغلا ريغو لزغلا ىف ةبصخ

 ىبهذلا ربعو 185/19 مظتنملو 450/0 دادغب خيراتو -ةديرخلا 57 ىداوسلا نبا ةمجرت ىف عجار )١(

 ةأرمو #//١١9 تارذشلاو 4٠١/4 ناكل نباو ال. /وم . 481/# ناكلخ نبأو 8594/1/4 .(قارعلا مسق)

 . 3١8/8 قاولاو 480/5 ىعفايلل نانحلا 8/8 ةميتيلا هراعشأو ةركس نبا ةمجرت ىف رظنا (؟)



 في

 ةلوفحل ىَدَرلا تيقل دمف دب ل نم لصو نم رادع

 هتنجو لاري -ىبعدت ملف هلبقت امك  هنم كوُيَد رم 0 و 0 . وام ع 0

 » اهينع ادر هدرتو اعفد هعفذت اهدودخو هتبوبحم تانجو 2 ةلعتشملا نارينلا لعج دق

 : الزغتم هلوق طغلا اذه نمو ْ

 معسل 0 هك ىف 2. 0
 هب رشع هنم وندا نيح هلبقم نم ىتعنم

 وع هر #2 ماو 8 مرت رم
 هبقرتو الخس ىف نم هسرحت ىهف ترادعس أو

 : المجنو انيزت برقع لكش ىف اهرعش نم ةلصخخ اهغادصأ ىلع ىولت ءاسنلا تناكو ١

 بقارت اهنأكو اهفرط ى عفترتو ريدتست برقعلا لشم ةلصحلا 3 ةياهملا ىبح كلذ لغتساف ا
 ىف هشحف نم ائيش ىورن نا عيطتسن : : نلو . اهدودخ نم برئقي نم غدلل تنتو (ةحاض»

 : هلوق كلذ نم « قوذلا ىذؤت نأ نود روم تايبأ ضعب رك ذب قتكنو « لزغلا

 ران ريغ نم هؤايض حولي 8 هيلإ 2ساقيال ' مويو
 راقُعلاب هيف َلقعلا عيب قوص 2 تاّدلل هيف انقأ
 ميقيل هناو رمخلا نم بعلاو نوحملا ىف كامنالاو مادبا ىلع بابك الل شيعي وهف

 : هلوق نمو « هدشر هدقفي رمخلا نم ديهز ندب سكو عيب هلقع هيف عيبي اقوس نوجملل
 فرطلا تلجيعتساو وهلا ترداب 9 ةيملع _ول لضف مويللف برشا

 بجحلا ىف سمشلاو مستبم ميغلاو اعمج دق ضورلا دروو دودخلا درو

 ببسالب ًاتوم اهب  تومت ىّتح ةعشعشم اهّيَرْشاو سأكلا سبحتال

 .رمقلا تيمدحتا داق+» :برللاو وهللا لع كت ناكللو نانزلا ف ءوع لك لمع دقو
 نأ ركذيو . ةمسابلا ةمئاغلا ءاتشلا مايأ نم موي ىف ضايرلا دوروو لوقي اك دولا دوو

 ا ال ا لا رمخلا ءاستحال وعدي هلك كلذ

 07 روُجيَدلا هَلْ ٌرجفلا ىرقو روفُسب ًانذؤم ٌحبصلا ادب دق

 روجهم  قشاع عمد نع قرا  مجرتت ةوهق ىقساف

 ةكلملا ةميق فرع ولو . هيقام نم ةطقاسنملا هتابح ةرثكل قشاعلا عمد ةقر ةقيقر رمخلاف

 هراعشأ خطل الو « مئتآْلاو شحفلا رعش ىف طقسي ملو اهقح اهل ظفحل اهقزر ىلا ةيرعشلا
 ةجرد ىلإ لايخلا عساو ناكو .ربإلا زخوك زخوو ةيرخس هلك ءاجه هلو . سندلا اذهب

 ا ىف ىرن ام وحن ىلع مهولا

 : روجيدلا ٠ نب رك 3



 م

 هدشب ءاح لدمف ّ رغلل توددعا "اي ليق

 3 مي ساو 1 نورت رس ىو 9000
 هدعر ةبج أهتحت ىرع  ةعارد : .ةتلق

 ةدعرللو ةعارد ىرعلل لعج نأ هلايخ مهو نم غلبو « فوص نم بوث : ةعاردلاو

 ليلق ريغ ىلع ناك دقف « هتايح ةقيقح نم ائبش روصي ناك هنظأ امو . ةّبج ءاتشلا درب نم
 راهظإو رقافتلا نم نوللا اذه هيرصاعم نم راعتسا نيتيبلا ىف هنأكو .راسيلا نم

 ] . ةباعدو افرظت هيتيب ىف امهاراجف « ةيّدَكلا ءارعش مه نوفورعم ءارعش اه ناكو . ةصاصخلا

 . ةرجهلل "م86 ةنس قوت دقو

 ""” جاّجحلا نبا

 هابأ نأ ودبيو « جاجحلا ىمسي هل دج ىلإ بسن تصح هن نيستا: كلا نبع نب وه

 سلاحم نع الضف ءاملعلاو ءاهقفلا سلاح ىلإ فلتخاف « هنبا ةيبرتب ىبعو « لاعلا نم ناك

 تارفلا ىقِسب تاقدصلا ضئارفل انماض حبصأ مث ابتاك نيواودلاب قحتلاو « بدألا

 ناكو . ىعفاشلا هيقفلا ىرخطصالا ديعس ىبأب لزع نأ ىلإ ةرتف دادغب ةبّسح ىلوت مث هدم

 نبا ىلإ ندابللا ةاليعن تاوطخ ايف وطخي وهو « ثباعتلاو نجامتلا ىف هنامز ع اك

 لا ا م هنأو هب رهش ىذلا هّنَف ف هنامز ذرف» هل داقنلاو ةاورلا مي ىّتح « ةركس

 0 نم: ديعب .ةقيرطلا فيختس و :ناعت وبأ لوقي ةيفو ( هطم ىف هوأش قَحْلي مو 2 هتقيرط

 + لاثم هْضْرَك ىف هل الو « لانم هرعش نم لقعلل سيل « لزهلا ىف ( لْحَف ) ”ميرق «ّدحلا
 , راسخلا ىف ةيراجلا هتداع نع « راقولاب ةيئان هلئاهشو « مالكلا لهس ظفللا ميوق هنأ ىلع

 / ىعفألا ىكح لزه اذإو , "7 ىعقأ َدَج اذإو « ةمارغلا هذه ىف ةركس نبا كيرش وهو
 , 9 يحسب لقعلا نم رتتسي ال هرعش رثكأ ىف ناك نإو وه» : ةميتيلا بحاص لوقيو
 هراعشاو . .رصعلا بئاجعو «رعشلا ةرحّس نم هنإف ء فْحخَس ىلع الإ هلوق لج ىنبيالو

 .راطشلاو « ةماعلا ةنابخأو نيدكملاو ( فرحلا باحصأ ) َنيِيدلُخلا تاغلب ةبوشم

 , لقعلا افق عفصيف فخسلا بارج حتفيو « مّرَحلا نذأ اهب كرعيف نوحنا دي دم همالكو
 حدم دقلو . . هعبط تانب ءاربكلا حلمتستو « هرعش راكب ءالضفلا هكفتت هتالع ىلع هنكلو

 روفوم « مالكلا رهمىلاغ ةلمجلا لوبقم مهدنعوهو . .ءاسؤرلاو ءارزولاو ءارمألاو كولملا

 . 15/8 تارذشلاو ا ةمقلا ةراهتكاو جاجحلا نبا ةمجرت ىف رظنا )١(

 . هدج متي مو دعق ٠ انه ىعقأ 202 عاتم,الاو 1 ءايدألا مجعمو ١1/8 دادغب خيراتو

 .رتس :فضجس (9) 158/9 ناكلخ نباو ال١ .نايح ىبأل ةسناؤملاو
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 هرمع لوط ناكو . . ماسجلا تالّصلا نم هحرتقم ىلإ باح « ماعنإلاو ماركإلا نم ظحلا
 مهفانكأ ىف شيعيو « هلهأ ىلع ىبصلا مكحت . رصعلا ءاسؤرو تقولا ءارزو ىلع مكحتي

 هانب هناو « ارارم هرعش ى ريشي كلذ ىلاو . « ةيفاض ةيفاص ةمعن رمثتسيو « ةيضار ةشيع

 : لوقي « هب بسكلل ابلط ةباعدلاو هكفتلل شحفلاو نجامتلا ىلع

 رس مقيك .نلدلا ةقكاوك ٠١ نفيا ”كيازب .,عرتم . دجيول
 5 ع 2 7 را 2 َّص ّ

 ىرمأ سشاعمللا ىف هب ىىثعي نون ةراسبخ :اعاو

 نجاملا رعشلا اذه مظن نمرثكي ناكو . 884١ ةنس ىفوت ىتح ٍراسّيو ٍهْفَر ةشيع شاع دقو

 « نيعبس ىلإ ارانيد نيسمح هتايح ىف عابي ناكو « تادلحم ةرشع غلبي هناويد نإ اولاق ىّتح

 هقمتقا ع لكش نيحن نجاملا ةركس يآ هيف: لاق رذاقللو :تازوعلا ركذ قمه .هالماام ةزثكلو

 نبا مكح اذه ناكاذإو . اهيلإ فاضني امو تاروذاقلا لمحت ةعولاب ىأ « خبري هتميق » نإ

 ةبسحلا باحصأ ضعب اعد دقو : هرصع دعبو هرصع ىف هءارو سانلا مكحب انلاب اف ةركس

 اولواح مه نإ برضلاب مهذخأو هراعشأ ظفح نم نايبصلاو نالغلا عنم ىلإ مهبتك ىف
 ىف قازغالا اذه: قلاكناقودديف تاك دنأ نما نايس وبأ هركذاه ىلإ ريش نأ ىكنيو ىهللذ

 ريغ « ءاربكلاو ءاسؤرلا كاحضإ : كاحضإلا ىلإ هب ادوصقم انجامت ناك هنأكو ٠: نجامتلا
 نوف يناثلا قلعت ةعاكنلا لع ةردقلا نسف اها دوس ناكر ولع هدا وراق هلا
 ةلدمل ل هلوق ةوديولا شتي ول هما ويضر و هت و اقول تباطولابت ل ىدرألا
 دروع ل دالك ىويوبلا كالا ناحل

 رصبلا نع ةروز ىذقلا ولحت رف قه ريمألا هوب كيف

 ٍرشَبلا ةلالُس نم هنأ ىف ىتكَكَي ُههْجَو ْنَم تيد
 1 ا . 1 #1 َ 8 رم

 رظنلا ةذل رشحلا ىلإ تلم امل كئرصبا ول اخيلز نا

 بوشي ناكو « ايمامإ اعيش ناكو . هتاروذاق نم ءىشب اهرخاوأ ىف ةحدملا خطليف ىضمب

 هرعش نم راتخاف « ىضرلا فيرشلا سفن نم ابيرق ناكو « ولغلا نم ءىشب انايحأ هعيشت
 نم ولخت ىبلا هتايرمخ نمو « اراح ءاثر قوت نيح هاثرو . هفخسو هرذق نم ولحن ةعطق
 5 : هلوق هتءاذبو هشحف

3 
 سيكالا بيبللا لقع ىلع ىرْرَت 2 ةدقر نم  اظقيتسا ىبحاصاب
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 م
 20 ٠ ف

 جرت ةقيدح ىف ىّدت ريغ اهنأك موجنلاو هرج ىذه : 1 ص 1 ع و : 4 ٠
 سسمي مل اهنذ رصيق دهع نم هيمور وهق  ىللايقسا ١ اموق

 0 مع

 سفنالا :ةاكح ىلإ .لوقعلا" نوح .اهدكح كلمت: .1ذإ' يقيبقل انف

 ند

 بس هلا

2 

 لعجو :؛ سجرن ةقيدح ىف قفدتي ةرجنا رهن لعج ذإ ةديج ىناثلا تيبلا ىف ةروصلاو

 ىف اهلاق ةيرمخ هلو . سوفنلا ىبحت اهنكلو « هيأر ىف لوقعلا تيمت ريخألا تيبلا ىف رمخلا
 هبرشل هبرل هنايصعب هفارتعاب ًاديدش احجبت اهيف نأ ريغ هرذاقم نم ولخت ىهو « ناجرهملا ديع

 . ميكحلا ركذلا ىف اهميرحت نم ءاجام عم رمخلا

 وأ ةدييضقلا هده قداغادقو ةاتعبمالاو تباسعلاو عجاتلاةيديرب ناك فلل لك

 هداع كرسراو كيلا نال هع قع فاو الا ناري هلك هلام' نمار نأ تلغي ةيرعشلا

 وأ ةيدكلا هراعشأ ىف رثكتو : نيسحلاو نسحلاو ءارهزلا ةمطافو ىلع مامإلاو مالسلا

 « محللا نع الضف قرملا دحي ال هنأو « هتجاحو هرقف نايب نم رثكي وهف « ةيبدألا ةذاحشلا

 هيقي افوص دحي ال امنادو « هتنوشخ نم هقلح حرجيف مادإ نود حلملاب زبخلا لكأب امئناد هنأو

 ريناندلا تناك دقف . ةهاكفو ةباعد كلذ لكو . فيصلا رح هيقي اشيخ الو ءاتشلا درب

 ] ” وناس لك لفلع كسلا حقا رذلاو

' 

 ةيوبنلا حئادملاو فوصتلاو دهزلا ءارعش

 ةايحلا تابيط ىف دهز « ملسملا ةايح ممص نم فشقتلاو دهزلا دعي مالسإلا روهظ ذنم

 هكسن نيب ملسملا هيف نزاوي لابقإ وهو « ةرخآلا باوث نم هللا دنع ام ىلع لابقإو اهعاتمو

 هناك هترخآل لمعيو ادبأ شيعي هنأك هايندل لمعي وهف « هقزرل ىعسلا نيبو هبرل هدبعتو
 بسكل هيعس ىف ىري الو « لكوتلا قح هيلع لكوتيو هللا ىف هتقث عضي وهو . ادغ تومب
 فئاوط ىومألا رصعلا عم قارعلا ىف اناقلتو . ةقثلا كلت وأ لكوتلا اذه نم للقي ام هتوق

 ةجوم عستت تذخأو . ةئيبلا هذه ىف نايدق كسنلاو دهزلاف « داهزلا دابعلاو كاسنلا نم

 .اهنأ ىف كش الو ءرصعلا اذه ىف ةداح تلظو . ىناثلاو لوألا ىسابعلا نيرصعلا عم دهزلا

 هذه تناك دف « نوجنلاو وهللا ةجوم نم ريهاج لب اروهمجو اعاستا رثكأو دحأ تناك
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 ءارعشلاو تاينغملاو نينغملا نم اهب ٌفَّح نمو ةمألا ىف ةفرثملا ةقبطلاب ةصاخ نوكت داكت
 سوحملا دايعاك ةصاخ مساوم ىف الإ وهللا ىف كرتشي ال بعشلا ناكو . ثبعلا لهأو

 ةماعلا ةقبطلا نم ريثك ابيف كرتشي ةماع تناكف كسنلاو فشقتلا ةجوم امأ . ىراصنلاو

 هللا حبستو نآرقلا ولت دجاسملا ىلإ ءاسم حابص ودغت تناك ذإ « ةمألا ريه|ج وأ روهمجو
 ىلع سانلا محدزي ظاعو دجاسملا ىف حورلا هذه ىذغي ناكو . اراهنو اليل هركذتو
 . مهسلاجي

 ديحو ناك : ناكلخ نبا لوقيو 837 ةنس ىوتملا ) نوعمس نبا ظاعولا رابك نمو

 : هلوق نمو «ةرابعلا فطلو ةراشإلا ةوالحو ظعولا نسحو رطاوخلا ىلع مالكلا ىف هرهد

 نيعلاو ناسللا ىلإ ةراشإ « مظعلاب عمسأو « محشلاب رّصبو « محللاب قطنأ نم ناحبسو
 : اهلئاوأ ىف هلوقب نيرشعلاو ةيداحلا ةيزارلا ةماقملا ىف ىريرحلا ىَّنَع هاياو  نذألاو

 . دارحلا راشتنا نورشتنم مهو « ةرمز رثإ ىف ةرمز « ةركب تاذ ّىَرلاب تيأر»

 مو ( هنود نوعمس نبا نراحو . هنودصقي اظعاو نوفصاوتمو «٠ دايجلا ناتيويإ 1 نوشسمو

 ةافوتملا ةيدادغبلا ةظعاولا ةلوقاس تنب "7 ةنوميم هرصاعت تناكو . هنمز ىف ريظن هل نكي

 ناكو « تادهاز تاريثك اهدعبو اهلبق ناكو . ظعولا ق ولح ناسل اهل ناكو "97 ةنس

 ةفص » هباتك ىف ىزوجلا نبا مجرت دقو ثيدحلا نهلع لَّمْحَُي نهضعبو نظعي نهضعب

 روصنم نب ريشدرأ وه ريبك ظعاو دادغبب ىفوت 445 ةنس ىفو . نهنم ةريبك ةفئاطل « ةوفصلا
 اورسكو رومخلا اودّدبو دجاسملا اومزلو مهسوءر نايبصلا رثكأ َقَلَح هظعوبو»

 هركذ ٌراملا ىلبنحلا ليقع نب ءافولا وبأ داهزلا ظاعولا رابك نمو («؟7« ىهالملا

 نادلب لك ىو . « ىزوحلا نب جرفلا وبأ دمتسي همالك ىناعم نم ١ : بجر نبا لوقيو
 دقو 054 ةنس ىفوتملا © قرافلا كلملا دبع نب دمحم لثم ظاعولا ءالؤه رابخأب قتلن قارعلا

 ق'اناعشا اهتمضي تاكو « هبرل هتايجانمو هظعاوم اهيف ركذ ٠ ناش ةمجرت داعلا هل مجرت

 : هلوق لثم دجولاو دهزلا

 )١( ناكلخ نبا نوعمس نبا ةمجرت قف رظنا 4/4.٠" ) )4ةرهازلا موجنلا 185/0 .

 ةديرحلا ىف كلملا دبع نب دمحم ةمجرت رظنا (8) ىلعي ىبأ نبال ةلبانحلا تاقبطو ؟١1/4/1 دادغب خيراتو
 ١/١668 مظتتملاو اهدعبامو 481/9 (ماشلا مسق) . 81/3 قاولاو 755/ ؟ ةوفصلا ةفصو ٠١/599

 ظ . 44/4 قاولاو . ىرج : نتسا نم نونتسم (1؟)
 . 509/4 ةرهازلا موجنلا (")
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 احابصِملا َدقوأو ٌموجنلا َدَصَر  ًايراس ليل ءاملظ ىف ناك نَم

 احابصإلا بقارو جاَّسلا كرت رو قرضا ردا 1
 احآل دق قفا ةايشلا» ...خعارزو هيد مالظلا باحجنا اذا ىّتح

 امتامولا ةنلال "يقرا ةردئلاوب يلح يكلركلاو جراسملا رجه

 نم ىبسألا هبلطم ىف ايندلا هيلع تملظأ نم نأ ىلإ ريشي ذإ ةيزمر ةيفوص ةعطق ىهو
 ةياردلا َرّْدَب اذإ ىتح « اهجارسو هتحيرق حابصمو همهف موجن ىلإ أجلي « 0 لاصتالا

 حاضولا انّسسلاو حابصإللا رظتناو موجنلا كلتو جارسلا كلذ رجه هسفن ىلع قرشأ ةفرعملاو

 ظعاو زيكا ناك اعووا ىنصملا هقيحرو ىملإلا بحلا نيعم نم لبنو نيقيلا نيع ىأرف

 قس هظعو سلجم فصو دقو 091 ةنس قوتملا ىزوحلا نبا رصعلا اذه ىف قارعلا هتفرع

 رمص رهش نم رشع ثلاثلا .تبسلا موي ةحيبص اندهاش » الئاق ابهسم افصو ه١٠8 ةنس ريبج

 ىزوجلا ىلع نب نمحرلا دبع لئاضفلا ىلأ نيدلا لاج دحوألا مامإلا ةيقفلا خيشلا سلجم

 وهو . . ةفيلخلا روصق نم لاصتا ىلع هرخآ ىف قرشلا بناحلاب ّطشلا ىلع هراد ءازإب

 سيئر ناميإلا نيع ةرقو نامزلا ةيا . . لجر سلحم اندهاشف « تبس موي لك هب سلجب

 ةعانصلا هذه ةبلح سرافو « ةعاملا مامإ ايلعلا بترلاب مولعلا ىف صوصخماو ةيلبنحلا

 ىف مالكلا ةمزأ كلام « ةعاربلاو ةغالملا ىف ميركلا قبسلاب هل دوهشملاو (ظعولا ديري )

 ىرايهم عابطلا ىضرف همظن اماف ء ردلا سئافن ىلع هركف رحب ىف صئئاغلاو ءرثنلاو مظنلا

 هتايآ رهمأ نمو « نابحّسو ّسَقب لثملا لطعيو « نايبلا رحسب عدصيف هرثن امأو « عابطنالا

 . ائراق نيرشعلا ىلع فين مهددعو ةءارقلاب ءاّرقلا ئدتبيو ربنملا دعصي هنأ هتازجعم ربكأو

 اوغرف اذإف « قيوشتو بيرطتب قسن ىلع اهنولتي نارقلا نم ةيآ ةثالثلا وأ مهنم نانثالا عزتنيف

 . تافلتخمم روس نم تايأ نوبوانتي نولازي الو « ةيناث ةبأ مهددع ىلع ىرخا ةفئاط تلت

 ىف غرفأو « اردتبم الجع هتبطخ داريا ىف نأشلا بيزغلا مامإلا اذه ذخأ اوغرف اذإف
 هتبطخخ ءانثأ ىق تا ءورقملا تايآلا لئاوأ مظتناو ءاررد هظافلأ نم عامسألا فادصأ

 تابيهو « رحبلا نع جرح الو ةدحو اعلا لا ةيفاق ىلع ةبطخلا لمكأ مث . . اقف

 تانيب تاياو ظعولا نم قئاقرب هتبطخ نم غرف نأ دعب ىتأ هنإ مث . ٌربخلاك هنع ربخلا سيل

 جبجضلا الع نأ ىلإ « اقارتحا سفنألا اهي تباذو « اقايتشا بولقلا ا تراط ركذلا نم

 . حابصملا ىلع شارفلا طقاست هيلع اوطقاستو « حايصلاب نوبئاتلا نلعأو . جيشنلا ددرتو

 مقريف ٠ ؛ هيلع ىَسْخُب نم مهنمو ؛ هل ابعاد هسأر ىلع حسميو اهّزجيف هديب هتيصان قلي لك

 . ةمايقلا موي لوه اه , ةمادنو ةبانا سوفنلا "لمع الوم اندهاشف « هيلا عرذألا ُْق
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 سلاحم نم سلجم ةدهاشمل الإ «رفقلا تازافم فستعنو « رحبلا ( طسو ) جَبُت بكرن مل ولف
 ءاقلب نَم نأ ىلع هلل دمحلاف . ةحجانلا ةحلفملا ةهجولاو «ةحارلا ةقفصلا تناكل لجرلا اذه
 "ا نع دوجولا قيضيو « هلضفب تادالا دهشت ل

 نرخ سادلا حاسما ىف .ةلوا لج .ققادحت تناك“ قذلا ظعولا أدق نون نأ نطو

 عق نع الضف اهتاريخو ةايحلا عاتم ىف دهزلا ىلإ اعفد نيريثك عفدي نأو ىصاعملا باكترا

 حورلا هذه نايرس ىف ريبك لضف ظاعولل ناكايكو . متاملا باكتراو تاوهشلا نع سفنلا

 اريثكو « دادغبب اريبك اروهمج نوفلؤي اوناك دقف « لضفلا سفن ةلبانحلا ءاهقفل ناك كلذك

 اريثكو . ذيبنلا عيبي نمو نيدسفملا عبتتو ريخاوملا علق ةلودلا ىلإ نيبلاط نوروثي اوناكام

 لوزتلا نم ادب ىرت ال ةلودلا تناكو "7 ةذبنألا اوقارأو رودلا اوسبكف مهسفنأب اوضه: ام.

 بجر نبال هليذو ىلعي ىلأ نبال ةلبانحلا تاقبط باتك اهلثمب اك مهريِسو : مهتدارإ ىلع
 دنع كلذ ليحتسيو « اهتاذلمو اينذلا نع ضارعإلاو فشقتلاو دهزلا ىذشب امناد حوفت

 نيب لصي دجولا اذه ناكو . عاتلم دجوب ضيفت ىرخأو ةدهاز راعشأ ىلإ مهنم نيريثك
 دمحم اهدهازو نيقرافايم ظعاو ةعوطقم ىف افنآ انب ٌرمام وحن ىلع ةفوصتملاو داهزلا

 نوروصي ىلا ةصلاخلا ةيفوصلا مهراعشأب ةفوصتملا تاقبط بتك 'ئلتنو . كلملا دبع نب

 لك ىف هللا ىلجتي انيب مهوقعو بتال اطعم نيتي اكدوا ,قلحلا_.ىهققع ابن
 هناجشأو مهبح مالا ىف نوقراغ . هجاومأ نيبو دجولا راحب ىف نوحباس مهو « تادوجوملا
 ةروهشملا ةيعافرلا ةقيرطلا بحاص ىعافرلا دمحا خيشلا كلذ روصي أم وحن ىلع « هعومدو

 ] ظ 7027 هلوق

 قوطملا محلا حاناع خونأ مكركذب ىبلق ماه ليل َنَج اذإ
 قفدتت ىسألاب 2 راحب ىحتو ىَسألاو ملا رطمي رطُمي باحس قىقؤفو

 مامإ وهو . لوألا لصفلا ىف ىدادغبلا ىو رو ريس نيدلا «تاهشل انضرع نأ قبسو

 اهيقف ناكو « ةيفوصلل لعر ةدع ىلوو )ع ىرجه ا عباسلا نرقلا ىف ىف مهمدقمو دادغب ةيفوص

 : '*”هظعو فيعاضت ىف اموي دفنا هنا رورو 6 ننس ظعولا نبلغ نقع: + اظفاوب اناغ

 سآلج ىلع اب حِشأ ىف قيدوع اف :ىدجو. نق "ال
 ساكلا ٌرْوَد ءامَدّنلا َربْعَي نأ 2 ًامكت قيلي الو ميركلا تنأ مالو

 )١( بجر نبال ةلبانحلا تاقبط ليذ (؟) عبط ) دادغيل اهيف هترايزو ريبج نبا ةلحر رظنا ١/71 .

 ص (نديل  7١١ناككلخت نبا (")  ةروكذم ىزوحلا نبا ةمجرت رداصمو ١/١17 .

 ةحفص ىف ١8".  )49ناكلبخ نبا #/445 .
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 رمخلاب ربع هنأ حضاوو ( ريبك عمج باتو ةريثكر وعش تعطقو « كلذب سانلا دجاوتف

 قوصلا هلزغ نمو « ىلإلا قشعلاب ةوشنلا نع
 لاصولا ةلود تلبقأو  ىلايللا ةشحو  تَمّرِصَت

 "ف
 م

 ىل الحا دوو هلابق بولق مكنع ترصاقت

 ملاع وأ دوهشلا ملاع هل ققحت هنأكو « هبرب هلاصتا وأ هتلصب ةئينهلا هتحرف نع ربعي وهو
 رعشلا نم تقثبناو . هبر رون هبلق ةاكشم كتءاتكاو « باجحلا هلع باجئناف « ءانفلا

 « ةيكذلا ةريسلاب ةرطع ةيوبن حئادم ىرجه لا عبارلا نرقلا لئاوأ يف ديرد نبا ذنم وصلا

 ناك هنأ انظ نظنو « رهدزيو حيدملا اذه رئاكتي ىتح عباسلاو سداسلا نينرقلا ىلإ لصن امو

 مالسلا هيلع ىسيعل نييبيلصلا مظعت نوملسملا ىأر دقف « كلذ ىفرثأ ةيبيلصلا بورحلل

 اهّلشي ةينيد برح اهنأ ءارعشلا فرعو « هبحاصو فينحلا نيدلل مهبرحو هدلومب مهماّتهاو
 دقل لب « مهنيد نع عافدلل سانلا اوثحتساف « ميركلا اهوسرو ةيوبنلا ةلاسرلا ىلع بدرغلا

 هسفن تقولا ىو .اروك ذم ايئش اونوكي مل نأك م هيلع ىنأتو نييبيلصلا هوجو ىوشت ةيمدا العش
 « تاءاول لب تاراعش اهوعفرو رطعلا اهاذشو هتريس ضرعب ميركلا ىنلا نوحدمي اوضم

 فتكي ملو . امربم ءاضق نييبيلصلا ىلع 0 0 0 06 الوح نم 0

 هامس اناويد مالسلا هيلع لوسرلا حيدم ىف مظن دقف نيل 5 0007 0

 ) مجعملا فورح ىلع ةافقم ةديصق تورشعو عست ىهو ةيربلا ريخ ح دم ىف ةيرتولا دئاصقلا

 ىلع مهو « مالسلا هيلع لوسرلا حادمو ةفوصتملاو داهزلا نولثمي ءارعشلا نم ةثالث راتحنو

 0 ىروزرهشلا ىضترملاو ىدادغبلا جارسلا نبا بيترعلا

 لخرو ىوبنلا ثيدحلاب ىو« نينسمأ أوتار ناتو نآرقل قو ةنسلوأ فو ١

 ىمست ءازجأ ةسمخ ىدادغبلا بيطخلا هل جرخو ءرصمو ماشلاو ةكم ىلإ هبلط ىف

 مما ١ ناكلخ نياو 1٠6/89 ءابحأل مجعمو 2 ىلع ليذلا باتك هرعشو جارسلا نبا ةمجرت فرظنا )١(
 ١١1١/8 مظتنملاو 15/١ بجر نبال ةلبانحلا تاقبط
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 مظن ىف ةيرعشلا هتبهوم لغتساو « اعوبطم ارعاش ناكو ةفلتخم تافنصم هلو « تايجارسلا

 مهأو . هيبنتلا باتكو قّرخلا باتكو جحلا كسانم باتكو ىدتبملا باتك لثم هقفلا بتك

 ةريثك راعشا هبو . كاسنلاو دابعلا رابخا ىف وهو . قاشعلا عراصم باتك اهرهشاو هبتك

 نبا لوقيو تاءارقلا تلمح اك ثيدحلا هنع لمح ايِلِْنَح ناكو . حربم دجوب ضيفت

 تأرقو : لاق ء ىربالا تنب ةدهش هنع انثدح نم رخآو « انخايشأ هنع انثدح » ىزوجلا

 : ةدهش نع ناكلخ نبا لوقيو « هنم اهعامسب قاشعلا عراصمب ىمسملا هباتك اهيلع

 دعبو اهركذ رهتشاو «ريثك قلخ اهيلع عمسو « ءاملعلا نم تناك ةافولاو دلوملا ةيدادغب ١

 « اتايبأ ءزج لك ىلع بتكو « ءازجأ قاشعلا عراصم» هباتك جارسلا لعج دقو . «7'2 اهتيص

 ظ : لوألا ءزجلا ىلع هلوق كلذ نم
 قارفو 2 ىون 2 ىديأ | ٌمُهْتَعَرَص قاشعلا عراصم باتك اذه

 ىقارلا ّرعف ىققارلا بّلطتو ُهَداْوَف قارِفلا عدل ْنَم فينصت
 . قالخألا فطلو فرطظلا عمو ير لحس ع اعلا هيا يل ارو اواو

 5 ىلإ ىوهلا كرد نم صلختلاو « دهزلا ىو انب رم اك هقفلا بتك مظن ىف هراعشأ رثكأو

 : هلوق نمو « ةّيندلا تاوهشلاو« ةيندبلا تاذللا نع عفرتلاو « ىدهلا

 © اساكو نيد ىف قافو ةاوه ىبصع دبع حلفأ
 تينا رك اياطن لع رمخل  انمدم حري مو هي سا كَ و ى رس و

 تالزلاو اياطخلا ىف عقي الف اسّيك نوكي نأو هاوه نايصع ىلإ ناسنإلا وعدي وهف

 نم هنامأو هناطيشل هعمقب ىدهلا تاجرد ىف قتري كلذبو « تاركنملا وأ ر مذا نم هسفن ظفحيو

 ةمزالا ىف ال ىخرم ىمحلا قيقع 02 تماو دجن صضرا نم ارطو تضق
 ميتا رضايرلا» هنن "ترون ايخ رجاحل نأ  داورلا  اهّربخو )هر هه ريا هاا سب 0 سا ع 0 200

 ٍتبُش  قراوطلل ران ةلعشك  انهوم روغلا نم قرب امل حالو )30 م #2 0. 8 ّ 1 8 0 ه6 وق هس

 )١( تدصق : تمأ (4) . 4ا/ا//؟ ناكلخ نبا .

  20اننهح امك ًاسيك حبصأ : ساك : ١) ًاثيغ : ايح . زاجحلا لزانم نم : رجاح .

 (١ اتهاوم 37 اتم ردا اهاوعو: ةعابتروغ + وغلا 5 ءانإ : ساطلا لوألا برشلا “© لبلا :

 . فويضلا : قراوطلا . ليللا ضفصن دعب . . ىقاثلا برشلا : للعلا . ساكلا هلثمو رمخلا



 ةرجو تاعاسو هيف اهماناو ىمحلا اهركذأف ىداحلا ال 25

 3 سَ دعب ع انياعأ ندزو ىبئاكر نينحلا قف ىتكرش دقو ظ

 هتقان لعج دقو « ة ك0 ىرحي ل

 نم اهل حولي ام اهسفن ىف هفعاضي نينح وهو « اهلزانم ىلإ عطقني ال انينح نحت اهسفن هتباد وأ

 . ديعب نم اهيدانتو اهيعدتست ران ةلعش هناكو «روغغلا بناج نم ارداص اليل قرب

 حرصيو . ةرجو ريغو ةرجو ىف اهمايأ رك ذتف « هؤانغو ىداحملا ودش نينحلا اذه فعاضي اك

 .© هسفنلو ريال رم نينحلا ف هكرشت هبئاكرو هتقان نأب

 دجولا الإ قبي ملو , بام ريغ ىلإ تلوت دقو دوعت فيكو ابصلا ىللايل تداع ول ىنمتيو

 : هلوق لثمب هداؤف ىف دقّتب ىذلا نينحلاو

 هرم يضرا .ىكذ هلقل هع اذ ري اول هك دنع
 يس

 اهابص تيه وأ تىقاوشأ جاه قراب اهم  حالام  اذإف

 اهاوُه انيفصتو دولا .لذبت 2ةراج ميس ذإ ّسنأ تسل

 © اهيارك لاو“ قا .نيعلاوب هنا ملكك ناش فلتخب ةضقلشرا
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 عاتم نم اهيف هرمغي ناكامو اهمايأ رك ذيل هناو « هبلق ةرسمو هسفن ةحار ٌدَجَنف

 ىركذ هيلإ تداعاو ع هقاوتغا هي ساه ابو يسن بقوا قرن حال اذا تح « ةداعسو

 هنم عاضو هنم ملحملا اذه لك عاض دقو . دولاو ىوهلا هلدابت تناك نيح ىميلسل هبح

 : همالآ لمتحيو هدجو لاوهأ مشجتي وهو « اهفيط ىري وأ اهاري نأ عيطتسي دعي ملف ٠ مونلا

 : لوقي ا؟ هعومد افراذ ايكاب

 9 لست 5 7 ىعمداف  طيلخلا َناب

 0 اوُلقتساف لزانملا نع ارفلا ىداح مهب ادحو

 وُلح بلقلاو ىرظان نع 2 اولحرَت 2نيذلل لق

 ا
 ” ءاكبلا ىوسةللع لهو هذود لك طقاتتت لاو ال هعرمذ تايوتا رار هناحأف

 )١( هيمصتت -:: :لتضست'645 . كجنب عضوم : ةرجو :
 )١( اولحترا : اولقتسا (ه)9 . لبإلا : بئاكرلا .

 ) )9ىركلا
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 ؛ هبابحأ قارف ىلع هنم قافأو « هداؤف هيلع المو هرمغ ملح ىف داك دقل « ةريزغلا عومدلاو

 ةراع نراظسو + هاهم انفو ظريف ينعى ارم نض اودنسو اوادكرلف ا وناك نإ قادبلا فاو

 هب معني هولعجو مهلصو هوقاذأ ول مهرض ام : الئاق سأيلا ىلإ ىضفيو . هبلق ءاديوس ىف

 كلذ ءارو هلو . اراح ايوق هبلق ىف مهبح لظيس لب مهرك ذي لظيسف كلذ عمو . ارارم
 . ةرجهلل 60٠ ةئس دادغبب ىوت . هباحصأو لبنح نب دمحأ همامإ حيدم ىف ةفلتخم راعشأ

 6 ىروز رهشلا ىضترملا
 لصوملاب دلو ٠ ىصترلاب دعللا ىروزرهشلا رفظملا نب مساقلا نب هللا دبع دمحم وبأ وه

 ثيدحلاب لغتشي ةدم .ةادغب ماقأ 1 لاوقألا حجرأ ىق ه١١ ةنس اهم قوتو 456 ةنس

 ظعولا نم هب ضيهني ناكام بناجب ءاضقلا اهب ىلوتو لصوملا ىلإ عجرو « هقفلاو

 نم اطابر مزل الو ةيفوصلا ةقرخ سبلي ملو « ادبعتم اكسان ايقت احلاص ناكو .ريكذتلاو
 قبت ام ةلالدلا ربكأ كلذ ىلع لدي « اينس ايفوص « اريبك ايفوص ناك كلذ عمو « مهطبر

 ريخألا هل ىورو « ناكلخ نبال نايعألا تايفوو داعلل ةديرخلا هب تظفتحاو هراعشأ نم

 : اهفيعاضت ى لوقي « ةعئار ةيفوص ةديصق
 رس لج © لح

 9 نادل تاضوع "واقل مول ل كلنا" نيعسعا ةنقو مر تعل

 اوليمف نيل رات ٌرانلا هذه  ىبحّصل تلقو ااهتلمأغف

 ©لوحم لولط اهنود ةتزجح نأ ىلإ ونلن نحنو ولعت ىو

 ليلَغو هنود نم ةتارفز تلاحف لولطلا نم انوندف
 (49 ليتقو لّبكم ريسأو 2 حيرج اولاق ؟رايدلاب نم : تلق

 م

 "”لومشلا قاّدملا لبق مِهَّْرص موق لزانم ىلإ | اّطَطَحف
 لوقف مكب مكلعا داَوف 00 مكيلع مالّس ىوملا لها : تلق

 ليبس  ةادغلا هذه مكر ان ىلإ ىل لهف لَطٌصأ ىك تنج
 رانلا ذختي هنإ لق وأ « ةيهلالا تاذلا ران نع ثحبب ىلايللا لاوط ايراس لازي ال هنإ

 ىداحلا لك دقو سمادلا مالظلا ىف ديعب نم اهاريو « نيلزغلا ءارعشلا ةداع ىلع لزانملل ازمر

 ةيدحم : لوحم () مسق) ةديرخلا ءداهشاو ىضترملا ةمجرت ى رظنا )١(

 . ديقم : لبكم (4) 114/4 تارذشلاو 49/ ناكلخ نباو 508/٠ (ماشلا
 رمخلا : لومشلا (5) . 781١/0 ةرهازلا موجنلاو ١١١/8 نامزلا ةأرمو
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 : هبحص ىدانيف . ةأجف رهظي اهنم ّسَبَق وأ رانلا اذإو ء دشرملا ليلدلا راحو ىَرسلا لوطل
 هنيب تدتما نأ ىلإ تعفتراو تلع اهنم اندو اهيلإ قل ف دج اكو « اوليف ىيل ران تيأر

 . ةراحلا هتارفزو هعومد اهنيبو هنيب لوحنو لولطلا نم قندلا لواحيو . لوحم لولط اهنيبو

 لزنيو . ليتقو دويقلا ىف لولغمو يدرج رب نورك خو ع قاشعلا ىوس رايدلا ىف دحب الو

 . هرمخ اوقوذيو هب اوشتني نأ لبق مهعرص دقل لب « ىنابرلا بحلا مهفخش موق نيب

 اهغلبي ال ادحأ نإ هل نولوقيو « لعتشملا بحلا ران : رانلاب لظيف ةاع هنإ لوقيو ؛ ملسيو

 ليللاب ىراسلل ءىيضت ران اهنإ . اهولط ىلإ مهفرجت جاومأو لاوهأ اهنودف « اهيلإ لصي الو
 . احابشأ اوحبصأ دق فوقو ىرايح مهو « اهبنم ظحللا دوزتي نأ ظحلا ىبتنمو « لان الو

 ع ا 0 تعمل ةريرم :سأي سأك اوقاذ الكو « ةيشالتم اسافنأو ةلحان

 . ليمج ربص : نولوقيف

 نبا لاكي اهدشنأ ب يقل ره ل ف ملا كسلا نورا ب ةديصقلاو

 ىف داعلا لوقيو « ةبولطم ىهو دوجولا ةليلق اهنأل « ةلماك اهّسمثأ انا لاقو « ناكلخ

 1 0 ىروزرهشلا دمحم ىبأ ىضترملا ىضاقلا مالك نم تدجو » : ةديرخلا

 هنأكو « لومّشلاو لاسلسلا ةقر ىف تايبأب ةنوحشم « ةقيرطلا لهأ قبسو « ةقيقحلا كلسم
 اهنا يور ناب نال د ماعلا ذأ ريغ عاسنا بست لب ةروسففتوطتلا »لا ليال
 : هلوق لثم نم قوصلا لزغلا قئاقر نم ةلاسرلا يف ءاج امب ىبع امنا « هبتكامم

 ىربص الو .تدجو ىلقالف اهيلع ةفقو ربصلا لأسأ ىلق ةتدواعو

 ىرمأ ىف تريم ىتح ةكلاس ١ تملظأو ىنع لصولا ٌسومش تباغو

 سمش تبرغو « هربص َّزعو هبلق هنم عاضف رايدلاب فقو دقف « نافيرط ناتيبلاو
 . هذقني نم دحي الو ىدتبي ال رئاح وهو « ةملظم هلوح كلاسملا عيمج تحبصأو لصولا
 : لوقيو ؛.هيلق رسأ وأ هنم فطخخو هلصو مح دق ةروجهم بح هنإ

 ىل ىوُطُت ضرألا تدجو الإ ًارئاز مكتئجام ليلا
 ىلايذأب ] ترعب الإ 2 مخكباب نع مزعلا تينت و

 فوقولا لميو « ءاقل الو لصوب“معني الو لخدي ال بابلا تابتع ىلع امئاد وهف
 لوا الكف + فيبالت كلين هش. :اعاك 6 :بقايإلا عيطتسي ال هنكلو « راظتنالاو

 هلوق نمو 6 تاكم ىف ملف ةلايذأ .ق رثغت عوجرلا ىف بغرو راظتتالا هايعأو فارصنالا ٠
 َْنَق هل قارفلا قبأ لهو :تلاقف 2 ىلا نم ىلقبام اهيلإ توكش



000 

 ابرغ تعلط انسمش ام اذإ : تلاقف عمطم كلاصو ىف ىل لهف : تلقف

 ابرشلا عنُم دق نآمظ ىنملا ٌرامث اهب ىْجَي ةروز نم لهف : تلقف
 انذهلا ليسا رب كرولا ضان ماعو دهشم لك نع باغام اذإ تلاقف

 ابرق هرجهنو ادب انلصاوي 2 ةلالض اذ ارئاح انيف حبصأو

 ةيلعلا تاذلا بحي نفق « ىلابرلا هبح ىلإ اهب زمر هتبوبحم نيبو هنيب ةعيدب ةرواحم ىهو

 لبو يلا نا ايوا دلع زوزو الودلاصو و قلج عيطماا عصب الو هلت

 ىَدرلا ضايح محتقاو دوجولا ىف دهشم لك نع باغ نإ الإ هأمظ ئفطي ام ءاملا نم اهعم

 ٠ بيرق نم رجهيو ديعب نم لصاوي قيرطلا ًالاض ناريح حبصيسف لعف نإ ىتحو « ىلاببال
 . ىلإلا هبح ىف هنادعو همالا وكشي هلوق نمو

 قرتحت كاشحألا ا | َقَّرَح مهنم  ىبلقب
 رق لس وق 00 عضه ل ىف 8

 قرا الو مون الو رجه الو لصو الو

 رش 2 اوقّبي ملو -اوعطق دقو  مهتيلف

 « قرأ الو مونالو « عمطالو سأي الو ءرجه الو لصوالو « قرتحت هؤاشحأف
 نأ - نييفوصلا هقيرط ىلع - المؤم بحلا اذه نارينب ىوتكيل هنإو « عزج الو ربص الو
 هدوجو هيف مدعني ءانف « ةيلعلا تاذلا ىف اقلطم ءانف ىنفي ىّتح « ةييباحاو ا ىحمنت

 . ًاصلاخ ًاقاحمنا قحمنيو « ءىيضملا عمشلا مدعني اك « مات ًامادعنا ىرشبلا

 00 :رصرَصْلا

 ةبيرق ةيرق : رصرَص ىلإ ةبسن « ئرصّرَّصلا فسوي نب ىبحي ايركز وبأ نيدلا لاج وه
 « نيثدحم او ءاهقفلاو ءاملعلا سورد ىلإ فلتخاو نارقلا ظفحو 084 ةنس دلو « دادغب نم

 + اضلا بيدألا مام,الاب ةرهازلا موجنلا هباتك ق ىدرب ىرغت هن هفصيو « ايلشح ناكو

 ىف هرعشو مظنلا ىف ىلوطلا ديلا هل تناك « داّبعلا داهزلا ءالضفلا ءاملعلا نم ناك لوقيو

 ملعأ الو , قافآلا ىف ةرئاسلا ةيوبنلا حئادملا بحاص و هنع ىدفصلا لوقيو ' 5 ةدوجلا ةياغا

 بجر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلاو 44/107  ةآرم ليذ ةيوبنلا هحنادمو ىرصرصلا ةمجرت فرظنا )١(
 .784/ه تارذشلاو -ا١هال/١ (دابآ رديح عبط ) قينويلا بطقلل نامزلا

 ةرهازلا موجنلاو ٠١8 ص ىدفصلل نايمححلا تكنو 3



 كح

 نامت ىف هرعش لخدي . . ايلع ةقبط هرعشو « هنم رعشأ هلع ىبلا تان ىمزاكا ضاق

 هلع ىبلا ىف هحئادم نإ : ىدرَب ىرْعَت نباو ىينويلا بطقلا لوقيو «ديج هلكو تادلحم
 . هنم ةطوطخم ةيرصملا بتكلا راد ىفو روشنمريغ ناويدلا لازي الو . ادلحم نيرشع براقت
 ىف مزتلا ةيناثو ًءاظ اهنم فرح لك ىف مزتلا ةديصق ةيوبنلا هحنادم نيب نأ ىدفصلا ركذيو
 « ةبعصلا فورحلا ةيقب لثملابو « اياز اهنم فرح لك ىف مزتلا ةثلاثو اداض اهنم فرح لك

 لوقي ةيئاجحلا فورحلا ىرخأ ةرابعب وأ مجعملا فورح ىلع لمتشي اهنم تيب لك ةديصقو
 . نكقلاو عالطالاو ةردقلا ليلد اذهو : ىدفصلا

 كربلا تازجعم نايب عم ةرطعلا ةيوبنلا ةريسلا ضرعي ةيوبنلا حئادملا ف ىرصرصلاو

 مهتمدقم ىفو مالسإلل مهتامدخو هتباحصب ديشيو هن هئادعأ ىلع هتاراصتناو مالسلا هيلع

 ةحيدخ ةديسلا مهتمدقم ىفو نينمؤملا تاهمأ هتاجوزب هونيو « ىلعو ناّمعو رمعو ركب وبأ

 اهضعب ىف ضرعيل ىتح ايلبنح ايس هتايوبن ىف ىعءارتي وهو . ةصفح ةديسلاو ةشئاع ةديسلاو
 : اهيف لوقي ةيوبن ةيزم» نم اتايبأ ىدرب ىرغت نبا هل ىوريو « هعابتأو لبنح نبا حيدل
 ءاهبلا سمشو يىدملا | زمجنو نس ألا رقاب رورسلا  لالهاي

 ءامْعّتلاو ناسحإلا بايو ين  ِّيَعلا ةّرقال بولقلا عيبراي

 لك هاريل ىتح « هبلق تفّكش مالسلا هيلع لوسرلل ةبحم نع ةديصقلا ىف ردصي وهو
 سوفنلا ةرسمو نويعلا ةرقو عيبرلاو سمشلاو مجنلاو رمقلاو لالحلا وهف دوجولا ىف لاج
 ةيئاخ ةحدم نم ةليوط ةعطق ىدفصلا هل ىوريو « ءامُعَن لكو ءاطعلاو ناسحالا بابو

 ظ : اهفيعاضت ىق لوقي

 اخاَّمش ااعضاوتماي تاريخ. لا حتافو ماركلا لسا متاح اي

 اخاسو لالضلا ُسأ ىَوَه هبو  هنيد ٌدعاوق تمسو تسر ْنَماِ
 اناا تفاوت -قو' * ظلال دابا .وويمتلا ”ةلاحرلا . د 26: ريان

 اخاش ةّبحلا قدص قو الفط .مكبح قلعت دبع ىلع ٌاَفْطَع

 ةعطقلا نم ودبترو . هب اعفشتمو افطعتسم . مالسلا هيلع لوسرلل ةاجانملا نم رثكي وهو

 ةقيقحلا ةيرظن نع انايحأ ردصي ناك هنأ ىنينويلا بطقلا اهاور ىّبلا هراعشأ نم ةليوطلا

 دوجولا أدبه هنأو لوسرلا دوجو ةيطنأ ىلإ بهذ ذإ ء« ةفورعملا هيدمحملا

 نأ ريغ بناحلا اذه ىف اقيقد امكح ىرصرصلا ىلع مكحنل ناويدلا اندي ىف سيلو . هزكرمو

 : لوسرلا نع ىرّصّرَصلا لوق لثم ىنينويلا دنع اهب قتلن ةركفلا نم تاعاعشإ ضعب كانه
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 احاولألا عدوتسا مث  شرعلاب مسا بيك ذإ نايعألا قباس وه

 قلخت نأ لبق نم ًاعيمج تادوجوملا قبسي هرون نأ نايعألا هقبسب دارأ دق ناك اذإف

 دجن ام ٍلثملابو « ةيدمحما ةقيقحلا ةيرظن نم ذئنيح اًدمتسم نوكي هنإف دوجولا ىلإ جرخت وأ

 نم ءايبنألاو مدآ بلص ىف لقنت هنأو ٠ مالسلا هيلع لوسرلا رون مدق نع ثيدحلا نم هدنع

 ] : لوقي ذإ « هدعب

 "37 دْبرلا ىَرولا ىشَع دقو حون ْبْلصص 2 هطبهَم دنع انيبأ ْبْلُص َتنَلَح
 هس ع رض

 14 6ع

 "دقت قلخلا ىتشأ َدوُرَمَن ٌران» ارتسم ميهاربإ بلص ىف َتنكو
 © راج ع كلا يأ هعدوي 2. ليعامسإ َةلرون زاحو

 لقنتي رونلا لاز امو « ةعيفرلا ةلزنملا رونلا اذهب لان ناندع نأ ركذيف ىرصرصلا ىضميو

 بلطملا دبعب رونلا لصتاو . ليلكإ ههبشيال رخف ليلكإ مشاه سأر ىلع هب دقعنا ىتح
 . براغملاو قراشملا ىف تقثبنا نأ رونلا ءاوضأ ثبلت ملو « هللا دبع هنباو

 ناكو « دادغبل مهحاستكا ىراتتلا هيلع رضوا 565 ةنس ىرصرصلا ةافو تناكو

 . اديهش لتقو « هلتقف مهنم دحاو ءاو نعطف « اريرض

5 
 . ىميلعتلا رعشلاو ةفسلفلا ءارعش

 كلذ نم مهمجارتب ةصاخلا بتكلا ىفو «ىدنكلا ذنم ةفسلفتملا ةنسلأ ىلعرعشلا رثكي

 ىااناقلتو . ةيبطلاوأ ةيفسلفلا مهفراعم ضعب نوم ظني اوناك اماريثكو «ةليلقريغ تاع

 29 ةفيرط ةيبط اياصو ضعب ةعبْبَصأ ىلأ نبال ءابطألا ككل ءابنألا نويع باتك

 كا 2 تاملا ني ا مي ا نوضرعي اوناكام اريثكو

 : ىرجه لا عبارلا نرقلا ةفسلفتم نجا ) سيفنلا وبأ دشن ام

 ٌركفلاو .ىأرلا لص كلذ نود لب ربتعم تركف نإ مسجلاو نيفنلا ف

 رثألا ةمكح اذهو ريع كلتو 2 امهداحتا كب يبل زك اخف

 )١( ص ةعبيصأ ىبأ نبا (5) روهشملا نافوطلا ىلإ ريشي : دبزلا ىرولا ىشثغ 80" .

 ىاتسجسلا قطنملا ناملس ىبأل ةككحلا ناوص (ه) . مالسلا هيلع حون نمز

 (ذارهط عبط - ىودب نمحرلا دبع روتكدلا قيقحتب) ليلخلا مههاربإب ىقلأ ىذلا ىنثولا كلملا : دورفلا (؟)

 . "ه9 ص . ًامالسو ًادرب هيلع تناكف راثلا ىف

 . برعلا ىلإ هبزمر « ةيبرع ةليبق وبأ : ددأ 22
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 و

 ردملاو ْبَرَتلا اهاوحو ىلبلا ُدَي اهرمضأ نادبألا اذإ ىرعش تيلاي
 رجحلا زكرلا وحن تفلت اك  اهملاع وحن. تافتلا سوفنلل له
 ُرهلاو تافآلا امنود ىو اهل دولخلا راد ىف ٌروفلا لصحيل
 رَدَصالو درو ال ًسَحيالو» اهلكيم ناب دق اك لحمضت مآ

 ريخلاو مّلِعلا اهادَص ولحي سيلو اترطاوخ هنم ْتَئِيَص ىذلا اذه

 وأ ءدسجلا ىنفي اك ىنفت لهف « ثوملا دعب سفنلا دولخ ةلكشم ضرعت تايبألاو
 مسجلا اذهف « اوصل يول ا ا ا كلل اهملاع ىلإ هنع لصفنت

 ف ةايحلا ثّبو اهرثأب 0 :ىرالو سحن ذل هذهو « هبحاص توك ىبفي سوسحم ىدام

 ء ههيصم سفن اهريصم نوكي لهف ٠ ءانفلاو مدعلا ملاع ىلإ لقتنا هتقراف اذإ تح مسجلا

 قبطي سيفنلا ىلأ ىأر قف ةريحم ةلكشم اهنا . ىلعألا الملا ىف ةدلاخ ةديدج ةايح ايحت اهنأ وأ

 كلذب ةقيقحلا ملع لعجتف ىضمت تايبألاو « ةربخ الو مّلِع هعفري ال رماغ مالظ اهيلع

 تا ىلأ نسال ءابطألا تاقبط ىف ءابنألا دويع باتك انحفصت اذإو . دحألا دحاولل

 نبا لثم « نقلا ماظن وبار نورت نيئارع ىفساتاب هب ادعو
 ةنس ىوتملا ''"ليملتلا

 : ديعس هنبا ىق هرعش نيو هاك.

 لير ضرع ىل تب تباث ' ٌرهوج 0 0

 لئام عجب 0 هلآ نسون. ةليفحم تلا نايس

 هنأ كيري, ف ته ألاو لعالاوقلشلاو مامألاو راسيلاو نيملا ىف تسلا تاهجلاو

 بح اَيِب اتباث ًارهوج هل هبح لعج دقو « هرعاشمو هفطاوع لكو هنايك لكب هنباب هلوغشم

 ] َ : لزق فوت 007 هل هنبا دبعس

 / ليْجُم ةريس ةتفنأتساو توحصف  ةركس ةيَّشلا هلل تناك
 لزتمل نرد: كاف لحما فَ  يبكارك ءانفلا بقترأ تدعقو

 يع ”ةريس لدن انباو تايقلا ةركش نه :اههيع. نقلا 6 ةعيدلس ركل قل ةةوويضلاو
 + لباقر هلود ةقييبوت لوز ايقاوعي تنك ار وه ا اكو: 6 هقاغوب قوق اقسي تعفو .ناقاف
 . هللا ةبهو ىبالرطصإلا عيدبلا هلثمو رعشلا نم رثكي ذيملتلا نبا ناكو . لوصولا نم دبالو

 . لم نباو ىرتئعلاب فورعملا ىلجلا نياممكو لضفلا نبا

 ادي ءابدألا مجعم مرعشو. كيملتلا نأ ف طل 0(

 ناكلخ نباو "44 ص ةعبيصأ أ نباو 84
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 اونع دادغب ءارعش نم نيريثك نأ فيك لوألا ىسابعلا رصعلا باتك ىف انب رمو
 ىذلا ديمحلا دبع نب نابأ مهتمدقم ىق «٠ ىميلعتلا رعشلا وه ديدج ىرعش طم ثادحتساب

 . قلخلا أدبمو خيراتلاو قطنملاو هقفلا ىف ةليوط دئاصق مظنو ارعش ةنمدو ةليلك مجرت
 نياو زتعملا نباو. مهجلا نبا ناسل ىلع ىناثلا ىسابعلا رصعلا ىف ديدحلا طفلا اذه رمتسيو

 . مولعلاو فراعمل | عاونأ عيمج تلمشو هتجوم تعستا رصعلا اذه ى انك اذإ ىتح ؛ ديرد

 تاقبط هباتك ىف ىرزجلا نبارك ذيو . ةيهقف بتكة عب أ مظن هنأ جارسلا نبا ةمجرت ىفانبرمو
 ى اباتك مظن 591/ هنس قوتملا نمحرلا دبع نب ىلع حارحلا نب باطخلا ابأ نأ ءارقلا

 هدعاوقو هباوبأو وحنلا ىف بارعالا ةحلم تاماقملا بحاص ىريرحلا مظنو ؛ )١( تاءارقلا

 نب نيدلارخف مظنو ء عوبطم وهو بلعث حيصف ديدحلا ىبأ نبا مظنو . ةعوبطم ىهو
 ىف ةيجارسلاو هقفلا ىف زنكلا باتك الهه ةنس ىفوتملا ةيرصنتسملا ىف ةيبرعلا سردم حيصفلا

 رصح انلواح نحن نإ ع لوطي باب وهو ء 97 تاءارقلا ىف ةليوط ةديصقو نيضئارفلا

 فسافتم رعاش دنع ًاليلق فقنو ء رصعلا اذهل بقحلا رم ىلع فراعملاو مولعلا نم مظن ام

 . ةيرابهلا ن نباو ىدادعغبلا لبشلا نبا بيترتلا ىلع امهو ء ىميلعت رعاشو

 (©9 ىدادغبلا لبشلا نبا

 ا ا ل ل

 ىبحي لاثمأ نم « هنمز ىف نيفسلفتملا سلاح ىلإ فلتخا هنأ دكؤملا نمو 41/5 ةنس قوت اهبو
 لوقيو « ميجنتو كلفو بطو ةفسلف نم هنوفرعي اوناكام لك مهنع دخلا و 4 الغ ولا
 . ادي ارعاشو الضاف ابيدأ بطلا ةعانصب اريبخ ةفسلفلاو ةكحلاب ازيمتم ناك » : توقاي

 دقو « هل تسيلو انيس نبا سيئرلا خيشلا ىلإ تبسن ىلا ةيئارلا ةديصقلا بحاص وهو
 اهتلوادتو « نابكرلا اهب تراس دقو اهتاتونكم ىلع عالطالاو ةكحلا ىف هبعكو لع ىلع تلد
 ظ : هلوقب اهلهتسي وهو « ةاورلا

 رارطضا مأ ٌريسملا اذ دمقأ ٠ .رادنلا كلفلا“ :اعأ كبري

 راهبنا 7 انماهْفأ ىف ءئَش ئأ ىف انل لق كرادم

 هللا دبع نب نسحلا نب دمحم هامسو 7897/7 تايفولا . 054/١ ءارقلا تاقبط ىف ةياهنلا ةياغ )١(
 عجارو عا/# ةئس ىق تناك هتافو نا ركذو لبشلا نبا ما١/70 ىوازعلاو ؟ا/ا//١٠ ةرهازلا موجنلا ( ؟١

 . ١1١/7 تايفولاب ىقاولا 28# ه١/9 ةيمدلا هرعشو لبشلا نبا ةمجرت ىف رظنا (*)

 تاوفو . ب فني ةطنضا ىلأ نباو ١ ءايدألا مجدعمو
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 ىف

 راد قو تاققلا هده سريع فاشن لهو افلا ير :كلبقو

 ٌراوبلا 5 داسجألا عم له مأ حاورألا عفر د

 رادع ف ”٠ عيدا جل ىلع دنرف مأ هدا مق سو

 راوس اهيف دي مأ كلاله 2 ىَّدبت اذإ موجنلل قوطَو
 ل

 أ
 وحتا ل 7

 راَرِغ جل هنيب فلؤت بابَح مأ كموجن ذالفأو
6 

 رازإلا ىَوُطُي الثم اران ىَوّطُتو اليل اًضفلا ىف َرَشْ
 ةدوصقم ةرود كلفلا هريدي ملاعلا نأ ىلإ نوبهذي اوناك نم ةفسالفلا نم نأ فورعمو

 لاوخأ لكو شانلا ةايح..ىف اديعب: اريثأت :بكاوكلل نأ ىلا توبهذي نم كانه ةناكو هل

 . ىه لهف « هتكرحو كلفلا لوح اهل رارق ال ةريح روصي لبشلا نبا نأ حضاوو . ملاعلا

 ديد هكر هو اور |اقهاذ ىتق ىأ ف: لةادنقو جا ةئوازنعللا سؤأ ةلعلا تاذلا لبق نم ةيرارطضا

 ىلا ةرحنا هذهو « ىلفسلا ملاعلا ىف داسجألا عم ىنفت وأ ىولعلا هملاع ىلإ حاورألا عفرت لغو

 0 را ىه وأ رحبلا جومك ءاوضألا نم جوم ىه له رونلاب ءاهسلا ف اليل قفدتت

 قلعم قوط لالحلا لهو « فيسلا وأ دنرفلا ةحفص ىف ءوضلا جومت حملي اى حَمْلُت ةيئوض

 0 حاورأو ذالفأ ىه له موجنلاو « ءامسلا ةحفص ىلع دي ىف عملي راوس وأ موجنلل

 كلذ مظعأ اف . اراهن ىوُطُتو اليل َرَشْنت اهنإ « ءاملا بابحك ءامسلا حطس ىلع بففاط بابَح
 هكلمتتو شهدا هكلمتي اتوهبم اهءازإ ناسنالا فقي « ةريبك زاغلأ لب « ريبك زغل نم

 يربجا تايكاتا» « ئطاش ىلع وسري نأ هنكمي الو اهجحل نيب لضب ةريح « ةريحلا

 ] : زاغلألا هذه ضرع ىف لبشلا نبا ىضميو رو

 راثتنا ضورلا ى  درولل انك ٌراعألا ٌرثني -ٌرهدو

 00 ا اهيئاون نم هلع ب تعضو الك ايندو

 007 ترحم .كامتتتلا ..ىه. يقع © كطنشاو * قاوملا" نع

 راسي انب هيلإ لدغ ريغب موو سمأ الب موي  نف

 ةرضنلا اهقرافتو .لبذتو ضورلا ىف دورولا طقّسَت اى راعألا طَقّسُي . رهدلا اذهف

 هعضرت ةعضرم وأ راؤظل هتكرت لب « هعضْرُ ل انينج تعضو املك ايندلا هذهو « ةايحلاو

 حبصي سفنالا نم هطبخت ام لكو « رصبت ال ءاوشع اهنإ ؟ ايندلا امو « بوطخلاو بئاونلا

 نبا ئارب ف ةايحلا انور ادبأ حلطي الو ردو حرمت اع لك ءاسرخ ءانجتمل انا شه

 مدا بنذ اهببس « ىربك ةاسام اهنإ « هقحلي دغ نودب مويو هقبسي سما نودب موي الإ لبشلا

 )١( مرغ الو هيف صاصقال رده : رابج (؟) ظ . اهريغ نبال ةعضرملا :راؤظ .
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 روصيو : ضرألا ىلإ طبشأ م سودرفلا نم جرخأف . ةرجشلا نم هلكأو هبر هنايصعو

 ] ] : الئاق لبشلا قبا هخللد

 (') ٌراغّصلا انبو مداب لَحو هانم انب قدعلا ٠ غلب دقل

 راع  هيلعو  ٍةةمَقن 2 انيلع اني لازال :ةلكأآ قللاف

 © راوحلا مألا اشح ىف كد لولد نو .ىوهلفلا نلت بقاع

 "7 راجولا هجرخأ بضلا جورخ انلخد اك نيهراك جرخنو
 انحش نأ ءفلقنت 0 06 ل رك هادو ناك
 رابعا هلا نيا كلا تدور هلا يللا دقاذلا» نها

 لحف لالضلاو ةياوغل الا ودعلاب هةضت وهو

 هاسأ ىلإ لبتشلا نبا هوغو ! مرج بنذ هلايو: مت إ ةلكأ املايف « راغصلاو ناوملا مهبو مداب

 دلوي نمو « نوتوميف مهتاهمأ ءاشحأ ُُق هل 1 نوبقاعي دقف « هةسنج ءانبأ ىلع هنزحو

 نود جرخن و ءىجن اذكهو . هرحج ع يصل جور اهرك اهنم 3 ةايحلا هب دتمبو

 ل هنأ توملا ادهو )ع هؤاود زعبي ءادل اهذاقلاو اهرارسأب اهلك ةايحلا هذه ناو 2 رايتخا

 نآرقلا كلذ, روصي اك اهمطحتو ايندلا ةايحلا ءاضقنا نع ثدحتيف ىضميو . هرابجنا نكمي ال

 اهنبا نع ةعضرم لك لهذتو تاومسلا رطفنتو بك اوكلا رثانتتو سمشلا روكتت ذإ ميركلا

 هلو . بابلألا ىلوأل ةظعو ةربعل هلك كلذ ىف نإ لوقيو « راحبلا رجستو لابحلا ريستو
 : اهفيعاضت ىف لوقي دمحأ هيخأ ىف ةعيدب ةيثرم

 ماخرلا ميسنلا . ةلاذا امومَسو 2 انس كالا .هكذعي ..داغ ىخأاز

 ءامش كارث 2 اكس نود قى امو ل ام ًءافش ها فيك

 ءانفلا هانم نمو ىنمتي فاب رطشلاو تلنفد“ ىبسفن رطش 34 7 0 كا د ا كد ين

 ءاطبلا ىضمت  نيقباسلا ىلإف 2 ايانملا ىديأ هّتمَّدَق نكت نإ

 مكاَهتنلا نيرخالل موق متدَب 2 ضام َرثِإ ٌمداق سانلا امنإ

 مهدعب نزحلا عالدناو بابحألا توم . توملا ىف ريكفتو « نينأو ءاكب اهلك ةيثرملاو

 ىف اهدادرتساو هب ايندلا ردغو ناسنإلل ىسأيو « ةيراض عابس اهنأك بوطخ نم بانو
 « لقع نودب شيعي امناك وأ مح ىف شيعي ناسنإلا نأكو ء حابصلا ىف هتبهو ام ءاسملا

 نم : بضلاو .. هريغو بضلا رحج .: راجولا (") ش . ناوحلاو لذلا : راغصلا )١(.

 . ةيبرعلا ةريزجلا ءارحص ى رثكي ساو سنج. نيئجلا ديريو هعضو ةظحل ةقانلا دلو :راوحلا (؟)
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 . ءايحأ ريغو ءايحأ نم نوكلا ىف ءىش لك معي ىذلا داسفلا اذه ءازإ نان نس نسل

 . افهرم اقيقد اًسِحو ةبصخ ةيرعاش اهيلإ عمج دقو « هريكفت تقمع ةفسافلا نا قحلا ىو

 "هيلا نبا

 هدج راّبه ىلإ بسن سال حلاص نب دمحم نب دمحم ىَلعَي وبأ وه

 ملف ب ناسللا ةديسال اوبك ةيرعشلا هموم تيستاتتو <: فااذعم اقتوكلو :«ةمأل

 ريزو ) كلملا ماظن ءارعش نم » : ىناهبصألا داعلا لوقي هيفو « دحأ هئاجه نم د دكي

 نبا بلاق ىف كّبَسو « فخسلاو لزهلاو ءاجها هرعش ىلع بلغ ( هاشكلم هنباو نالسْرأ بأ
 - « نسحلا ةيابن ىف هرعش نم فيظنلاو « نوجماو ةعالخلا ىف هقافو هبولسأ كلسو جاجحلا
 ] ىف انب ترمو . «بصانملا بابرأ ىلع وجه لاب مادقإ هيف ناك» ىدرب فرحت نيا لوقتو

 دهع ىف ةلودلا بابرأ ءاجه ٠ هل ةديصق ىلا ةراشإ قباسلا لصفلا ىف ؛ ءاجملا نع انثيدح

 هءاجه. عمس نيح هنا لاقيو « هناسل نم ماسي كلملا ماظن هيعار ( ىتحو .' قوجلسلا هاشكلم

 مراكم ىلع ةلاد كلملا ماظن نم ةَّنِم كلت تدعو « افعاضم هبتار وأ هعمر فرِصُي نأب رمأ هل

 اعيدج ةيناسنإلا وجييل ىتح : عاذقإلا دح ىلإ وجهلاب ةثيلم هراعشأو . هملح ةعسو هقالخأ

 ] ناسا 55 ربل قام 00 عدو ى وَلا يا

 نالسُرأ بأ ةمصاع ناهيصأ قة د 5 مقي كلملا ماظنب هتلض هتلعجو

 ىلإ دعي و . هم يصل اور هي إش اب رمتسي مل هماقمت نأ ودبيو « ةاشكلمو

 . 8١٠5 ةلنس' قوت نأ ىلإ ين ماقأو نامرك ىلإ هجلا لب ( دادغب

 هرعش نع ثيدحلا ديرن امئإو « هحيدمو هئاجهو ةيرابخلا نبا نع ثيدحلا ديرن انسلو
 هامس دقو « ةنمدو 117 سلا همظن |ههوأ : هيف نيريبك نيلمعب ضب: دقف ىميلعتلا

 0 جودزملا زج . لا زو نم نانا مظن رارغ 5 ةنمدو ةليلك مظن ف ةنطفلا جئاتن 0(

 ء نامرك ىف همظن هنأ ىلع لدي ام هحتاوف ىفو . ةدحاو ةيفاق ىف امهارطش قفتب فتي هيف تيب لكف

 نم طقس .هلمع ناك نإو هرعش ةدوج ىف هيلع قوفتي نابأو ٠ صصقلل نابأ مظنب هون دقو

 قف عربطم ةنطفلا تق قارو الا ةباكيشل هي 2 ٍنوصلا هنم م هاور ام اللا نفزلا كب

 م30 نو ياو

 ' تازيملا ناسلو 0/١*١ قاولاو ١١5/ه ةرهازلا موجنلاو نير تاك هر امساو هيو اشاد مب انهن 2 كلقن ا 1

 . 54/5 تارذشلاو "507/ه 4ه#/4 ناكلخ نيافإ 5 (قارملا ميقز رصقلا
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 هتوص عفار : حداصلاو « مغابلاو حداصلا ناويد ىميلعتلا هرعش نم ىناثلا لمعلاو

 هترثك لق وأ ٠ ةجودزم ةيصصق زيجارا ناويدلاو . نيل ف توصلا ضفاخ مغابلاو برطلاب
 ىف ونكلو توريبو ةرهاقلا ىف ناويدلا عبط دقو . ةبقاعتم مكحو قلخ ظعو اهيلي مث صّصِق
 : لوقيو . ِمَثلْلَع هلوسر ىلع ةالصلاو هلل دمحلاب هلهتسي وهو .دنهلا

 ْبَّطُخلاو ضيرقلا عاونأ قوفي ١ بدأو ٌملع هيف ."باتك اذه
 كولْعصلاو فوهلملا لئومو كولملا دّيسلل ةتلمع

 كاولسملاب سيل اجُهت تكلس ِكوبسملا بهذلا لثم ءاجف.
 هاجرت 2 تباعا نلل» امج اعل دةلسيفو

 ه١٠ ةنس قوتملا ةلحلا بحاص ىدسألا روبصتم نب ةقدص وهو كلملا مسا حرصبو
 هتلص لزجأف هدلو عم نامرك نم هيلا ةريس ناويفلا مت اذا ىتح « اليوط هحدمي يعملو
 نيب ةرظانم رك ذيف هحيدمو ةقدصل همي دقت دعب ناويدلا ىف ةيرابلا نبا ىضميو . هتزئاج ىبسأو

 ىدنملا امأ ؛ هنطول اهنم لك رختفي اهيفو ؛ ةراقيسا دخأ هيلا عمتسا ىسرافو ىدنه

 هدالب عارتخاب رختفاف ىسرافلا امأو « ةنمدو ةليلكل اهعضوو جنرطشلل هدالب عارتخاب رختفاف
 هنسلا ىلع هنايرج ىف هنمدو ةليلك هبشي ىذلا اهنم ليلقو . صصقلا ىللاوتتو . دّرّتلل
 ةأرماو « رجاتلاو لاوحلاو ريعبلاو « كتافلا - كسانلا ةصق أرقنو .ريطلاو تاناويحلا
 نبأ اهب دارأ ةيميلعت صصق نم كلذ ريغ ىلإ « ةلازغلاو بئذلاو ء رجاتلا ةأرماو « ىعارلا
 0 نأ ثبلي ال ناويدلا ىف ىصصقلا 0 اذه نأ ريغ . ةربعلاو ةظعلا ةيرابحلا

 مدقي ايبرم ةيرابلا نبا لوحتي ذإ . صصقلا نم ءىش هيف سيل . رخآ توص هلحم لحيو
 , لدعلاب رمألاو ملظلا نع ىبنلاو ةمهلا ولعو دهزلا ىو سانلا ةلماعمو ةفايعلا بو جئاصللا)

 ءابدألا لعج ام كلذ لعلو « ىبدألا ىصصقلا هلمعب هناميإ دف هسفن ةيرابطلا نبأ نآأكو

 اريبك ىرم صصقلا ذخأت نأ ايرح ناكو « ىلا لمعلا اذه نورا نع رو صواع ظ

 بنار فعضلا نم ناك ةيرابه لا نبا هعضو ىذلا جذومنلا نأ ريغ ) ىبرعلا رعشلا ىف

 ْ هلوقب ناويدلا محي هارنو .ريبكلا هاجنالا اذذمل انسح اديهم دهم ملا ثيحيب

 5 َّ ىف سا 3

 نطملا هيف راح نسح تاتك اأده

 0 هَ ا ع

 ةهدع نينس رشع هذم هيف 5
ِ- 

 ىلع هل | قبن نأ دبال هلك كلذ عمو : رشعل ١١٠١ تاوذ رسال كا لكل
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 يك ناكلخ ناو داعلا#ل قاسو: + ةعضخ ةءوعشلا هلم. تناك هقف + ثابنتالا خنتعىت

 هتعأرب لع لدت اهنكلو . ةيميلعتلا راعشألا نم تنحل اهحو َ ةعردبلا راعشألا نم

 ةيرعشلا

 ؤ .:نويعش ءارغش
 ع رع راك و تيس اراك نييرصعلا هرعت مانا كارلا اذهب ور عدل

 ابناف رعشلا نونف امأ ( ءارعشلا ةريكو رعشلا نونف لك لمشت هذه ةيعشلا مينا قحلاو

 مكاحلا ىف هحاطم روصيو هتاراصتنا رّوصي حيدملاف « بعشلا ةايح روصت تناك اعيمج
 . هدارفأو عمتجلا نع اهتيحنت بعشلا ىري ىتلا ةميمذلا قالخألا ءاجحلا روصيو « لداعلا
 عش انين, راو: لسرلا نوت ةدلاتلا :ةقكانلا ةيئاوتع قع ربك“ ىف روعي ناك كرخلا رهو

 روصي ناك وهللا رعش ىتحو « نامرحلاو فظشلا ةايح 0007 نفوررصإ ناك دهزلا

 . هدايعأ ق فبعشل ا ةفضت هبنأوج ضعب نم اضيأ

 نير نعل اهدنا كال 33 ستار ىردلا رعبا نرتق نون اضننا ةلانج سيل

 مهرودص ى نولمحي اوناكو « ايندلا هتاقبط نم مهروهمج ناك دقف ٠ بعشلاو ءارعشلا
 كانه تناك هنأ ظحالن نأ دبالو . مهراعشأ ىف اهنع نورد يصر وب اهرع اقيوو  اهيسيمتاحلا

 نأ تسد نو تاتش رخو اشو د نوهت قرعل ١ رعشلا لصو ىلع تلمع ةمهم لماوع

 رايك اهيقلي « ايموي دجاسملا ف 0 تناك ذأ « عيمجلل اقح تناكو « ةماع تناك ةفاقثلا

 نمو هقف نمو وحنو ةغل نم ديري ام دحي لكو . ملوح نم نوقّلحتي سانلاو « ءاملعلا
 دهس اع املعلا نقزعيو رغقلا ايف ورب :ةبدا وود نقال قوت ةكييدخ» نو ثاقارق
 ظ . دقتلاو ةغالبلا نونف

 لكب ءاذغلا نيبو بعشلا دارفأ نم درف ىأ نيب لصفت راوسأ الو زجاوح كانه نكت مل
 نم ةرخأتم لحارم ىف نيرتكل كلذ حانأ دقو رعش ريغو ارعش تافاقثلا ناولا نم ديري ام

 تاقلح رضحي نميف طرتشي نكي ملو . كاذ وأ نقلا اذه ىف ءاملع اوحبصي نأ مهتايح

 مهنم رفنل كلذ حاتأو « نييمألا نم ريثك اهرضحي ناك كلذلو ٠ طرش ىأ ءابدألاو ءاملعلا

 رعاش وأ ىمأ رعاش رخآ ىلإ نيح نم هفداصي مجارتلا بتكى لإ عجري نمو . ءارعش اوحبصي نأ
 باتك ىف ةمجرت هلو ٠ ىلصوملا زابخلا مهنم ركذن ٠ تاعانصلاو فرحلا باحصأ نم
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 فحتو حلم هلك هرعشو ٠ ايمأ ناك هنأ هنأش بيجع نم ٠ : لوقي هيفو . ىبلاعثلل 2) ةمييلا
 « ةرجهلل عبارلا نرقلا ءاربم نياك لكلاب ةميتيلا ىف هماظتناو . « فرطو ررغو .

 ظ 0 : هموصخ ضعبل الئاق هرعش ضعب ىف هتيمأ ىلإ راشأ دقو
 نعالا رعاقلا» :تيكعاموم ئمد“ «قوح :ىمتشا ف كلاب

 مسلل كَبيِرْجَت تيما مس كسفن ىف ترج
 كلذ لعج امئأكو « اراركتو ارارم هتايأ نم سبتقاف , ميركلا نارقلا ظفحي ناكو

 5 : الزغتم هلوقك « هئارظن نم هزيمت هل ةينف ةصاخ

 اعمدلا فرذي ىوحملاو ىفلإ عيدوتل الط ”تلواخ نيح ىنيمب نأك

 ينل د ةامعلا :قللقا لغتي كفو: معلا كلا دق ناره قنا رع"
 ( ىعرملا جرا ىذلاو) ال : ال تلقف ا كلغ له ةلئافو

 هيلع نارمع نب ىموم اصع نع هط ةروس ىف ىلاعت هلوق سبتقي ىناثلا ت تيبلا ىفوهو 0
 هااس ارت

 كل تا تيل تل ل للا 00 تروا تلاحف اهاقلأ نيح مالسلا ظ

 ى لثمتيو عبشتي تب ناك » هنإ ىبلاعثلا لوقيو . ( ىعزملا جرخأ ىذلاو ) : .ىلعألا ةرورصلا ١

 0 و ا اا اع
 نييولعلا دا نقيم افوتتك ناسلل ات ف داو ناكو « ىربإالا روعألا ا نا

 ظ 0 : لوقي هيفو
 ديمحلا ريغ 'ةلعفا نكلو | ديمح ٌلصأ هّلصأ ٌفيرش-

. 

 هر
 نك

 كر لع بولقلا :فطضقق" .هلآ نقلا . اضرب ةقلطنيع لو «| ٠
 فرحلا باحصأ نم نوريثك اناقليو . ةعيشلاو نييولعلا ودع ةيواعم نب ديزي ديري وهو

 ىرسلا .لثم. نيبمانلا هئارعش نم نوحبصيف ةبصخ تاكلمب مهيف فداصيو رعشلاب نوفغشي
 قحسإ نب ىلع مساقلا ىلأ ىهازلا لثمو « ىضاملا لصفلا ىلا ثنيه ىدلا ءافرلا
 ءارعش نيب هل انضرع دقو « عيبرلا ةعيطق فق هناكد تناكو ناطق ناكو ىدادغبلا فلخ نب

 ةغالبلا بتك ىف نيفورعملا نينلاثلا نينا ناكلح نبأ هل نفناو 3 نحمل لصفلا قى عيشتلا

 : .: 1" جسفتبلا فصي امهفو
 . 5 6 5 3 : ا 0 ع ص . د نا ا

 تيقاويلا . فرر لع ضايرلا هد اهثقرزي ١ وهرب د الو

 .805/؟ (ماشلا مسق)  ةميتيلا ىف هراعشأو ىدلبلا زابخلا ةمجرت رظنا )١(
 . 300/8 ناكلخ نبا (”) . .فيدر حيبص دادغبب هرشنو هرعش ققح دقو ٠١8/1١

 ةديرخلا ىف هراعشأو روعألا ةتابن ةمجرت عجار (؟)
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 تبرك تارا ١ 3 2 ْ : 6 / تاماق 9 5

 0 ناكلع نب هأ هنا أ او. ةعيدبا ةيلايخ ةردق ىلع 6 ةفاج - تيربك

 م يل : ُ . ١ ل 5 8 7 000
 م

 00 27 انوصغ و 0 َنيفَتناَو 0 الرفس
 1 ءا . سا : .ع ِء مده كن 2

 .ارئارض بولقلا | تاّبحل ٠ 32 ' امجمنا ردلاب دايجألا ىف . نعلطأو
 نيحو ارود نههوجو عا نرفس نيخ نهلعج دقف عيدب ىناثلا كيبلا ف ميسقتلاو

 هلثمو كلذبو . رذاج نتفتلا نيحو انوصغ نرتخبت نيحو « ةلهأ نههابج ترهظو نبقتنا
 ىوق ليلد د رصعلا رعش ىف نييمألاو فرحلا ىوذ ةكراشم نأ ىف بير الو . ًاعدبم ًارعاش دع

 نوءرقي ال نيذلا نويمألا ىح ٠ هيف نوكراشي | ًاعيمج هؤانبأف « بعشلاب هتلص ىلع

 ا 0 00 . نوبتكي الو
 كرش نك رهظب د 575 ا 7 ىف ةماعلا ةكراشم فقت ملو

 رهظي كلذ ذخأو « ةيماعلا مهتغلب انوحلم ارعش نومظني امنإو . احيصف ارعش نومظني ال
 ىلاحلا لطاعلا باتك بناجلا اذه روصي باتكريخو ؛ ىرجه ا سداسلا نرقلا ذئم حوضوب
 نونفلا نع ليصفتلاب نيدلا ىئبص ثدحتي هيفو ؛ ىلحلا نيدلا ىضل ىلاغلا صخرملاو
 : ادبأ ةنوحلم ةريخألا ةثالثلا نإ لوقيو « ناكو ناكلاو اموقلاو لجزلاو ايلاوملا « ةيماعلا
 طساو لهأ اهعرتخا نم لوأ نإ لوقيو ٠ ةنوحلم نوكت دقو ةبرعم نوكت دقف ايلاوملا امأ
 نلعاف نلعفتسم» اهنزو نأ فورعمو « هلثم ةبرعم اهولعجو طيسبلا رحب نم اهوعطتقا
 طساو لهأ نإ نيدلا ىص لوقيو . ةدحاو ةيفاقب روطش ا ىهو 0 نلعفتسم
 هونخلو هوفطلف ةدداغبلا ىلإ لصو نأ ىلإ « برعم عيمجلاو « اوجهو اوحدمو اهب اولزغت
 . حيدم ىف ىدادغبلا زابخلا لوق ةبرعملا ايلاوملا ةلثمأ نم ركذيو , كردت ال ةياغ هيف اوكلسو
 0 : (ودبي ىف جارخملا ىلوتم دحأو ىهابدلا نب بحاصلا
 0 نّدبلا نيرقاع ىأ ىَرَقلا نيلذاب ىأ -> ندملاك تحبصأ ىسيع رهن ىرق مح
 - ©ةررُقلا ناكم ىف ثرحت دسألا مري . ندللا حامرلا فارطأب اوءاشت ولو
 . ١ .يةفويرشلا ىإ نارق عدت لا يلاوم وسلا ا: نفل د نوعرجو نع نشذك ارت 0
 , ندفلا . اهعطق ةدح نع ةيانك : ةنيللا : ندللا () دلو وهو رذؤج عمج رذاجلا . نرتخبت : نسم . باقل
 ] - . ناريقلا . . ةيشحولا ةرقب
 ' قونلا ؛ ندبلا . ةفايضلا : ىرقلا- .اي : ىأ )3
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 وه ارك نحللا نم لخت مل اهنأ الإ برعملا لزحلا نم ايلاوملا هذه.دعي نيدلا ىنص نأ عمو
 نع ليصفتلاب نيدلا ىص ثدحتيو . « ثرحتو اوءاشت » نيعراضملا نيلعفلا مزج ىف حضاو
 وأ ةداع نحللا نم هلخدي ام نايب ىف ليطيو همالعأ رابكو سلدنألا ىف هروهظو لجزلا
 مهتغل حالطصا ىلع ةفيطل ظافلأب ةقيقر لاجزأ ةصاخ دادغب لهأل لوقيو « ةرورض

 اهسأر ىلع دادغب ىلاجز نم ةفئاط ركذيو « مهب صتخما نحللا ةدعاق ىلع مهتنسلأ ىراجو
 : طمنلا اذه ىلع هل لجز علطم ركذيو « ىغارملا نب ىلع

 نوما ىعمد تقلطأ ىداؤف مت رسأ ال

 نوضح بلو .ىدهج ىلاغأ مكيف ترصو

 نف نيدلا ىص هنع ثدحن ىذلا ثلاثلا ىماعلا نفلاو . نوحلم ريغ علطملا نأ حضاوو

 ةيناثلا ةموظنملا روطش كرتشتو « روطش ةعبرأ رود لكراودأ نم نوكتي وهو « ناكو ناكلا
 رطشلا ًامئادو ةلعلا فورح دحأب ىورلا فرح لبق ةفّدُرم ةدحاو ةيفاق ىف رود لكب ةعبارلاو

 هلوادت مث نيدلا فص لوقي اك نويدادغبلا هعرتخا . ىناثلا نم لوطأ تيب لك ىف لوألا

 هيف اومظني مل هوعرتخا ام لوأ نييادغبلا نأل كلذب ىمس هنأ ركذيو . دالبلا ىف سانلا

 ني ةيفب مالا قيرط عستاو . ناكو ناك ام ىكحي هلئاق ناكف . تافارخلاو تاياكحلا ىوس

 ىبأ نب دمحم نيدلا سمشو سداسلا نرقلا رخاوأ ىف ىزوجلا نبا لاثمأ نم ظاعولا رابك دب

 نرقلا ىف قوكلا دمحأ نب دمحم نيدلا سمشو ةيرتولا دئاصقلا بحاص ديشر نب ركب

 مكحلاو لاثمألاو تايدهزلاو قئاقرلاو ظعاوملا هيف اومظن مهنإ نيدلا نص لوقيو . عباسلا
 « تارضاحملا ىف اهب ركاذيو تاركاذملا ىف ٌرَضْحَْسُت هرصع ىتح تراصو سانلا اهوادتف

 : اهفيعاضت ىو ءرويطلا ىف ةهَّجوم ةيلزغ ناكو ناكلا نم دشن
 7س تذر ول ىفلا ناك ىذلا ىرْيَط

 داتعم هيلع  اناو  ٌدّوعم ىلع وهو
 0 فقيع لازت اش ىدنع نم علق اذا

 ذاصرماب جيبلا ىف دْمقو وراطم ْفرْغاو ظ
 هذختاو حرفو هداصف اكبش هل بصن ًارّيط : ازمر هلزغل ذختي رعاشلاو ةليوط ةموظنملاو

 عمو « هبقري لازي ال هريغل حرب ىف ًطح اذإ هرئاط وأ هريط نأ فيك روصيف ىضميو . هل افلإ
 ىسنيو هنع ىضري هيتاي نيحو « هحماسي هقافر عيمج فرعي اك مهدنع لزني نم فرعي هنا

 ظ هلوطب ًاعوبتسأ هنم درش امبرو . دوعي ال اعيمج سانلا ىضام : ىضملا تاركو ا هلابخ

 . حضاو وه ايك ةفيرط ةموظنملاو . لابقتسا ريخ ةلبقتساف ةعمجلا ةليل هاتأ مث
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 ةيضايرلا للم او ناو هلا نإ قينلا قيقا لوقو 6 اطول عبارلا ىماعلا نفلاو ٠

 فورعمو : ثلاثلا فلتخيو ةيفاقلا ىف اهعبارو اهيناثو اهوأ دحتي  روطش ةعبرأ نم نوكتي

 نلعفتسم امإو نلْعَف ناعفتسم امإ هيف رطشلا نأو « طيسبلا رحب نم جرخي نزولا اذه نأ
 اكوأ روطش ةثالث نم نوكتي هيف رودلا نإ نيدلا نص لوقيف ىناثلا نزولا امأ . نلعاف

 نمرصقأ ىناثلاو « ىناثلا نمرصقأ لوألا رطشلاو « ةيفاقلا ةقفتم نزولا ةفلتخم لافقأ ةثالث اهيمسي
 ناضمر رهش ىف روحسلا مسرب نييسابعلا ةلود ىف هوعرتخا نييدادغبلا نأ رك ذيو « ثلاثلا
 بر كلذب نوهبني « روحسلل اموق » : هنم رود لكر خآ ىف نيرحسملا لوق نم همسا قاقتشاو

 . نيدلا ىنص ركذيو . هل الع راصو « اموق » مسا سو رو ور نا
 دوعيو ( ه 575 هاله ) رصانلا ةفيلخلا مسرب ة ةطقن نبا هعرتخا نم لوأ نإ ليق هنإ

 ند ناار طل ةن نبال لعجو هل برطي رصاتلا ناكو هلبق نم عا هنأ حيحصلا : 0

 ىلايل نم ةليل لوأ ىف هدلاو عابتأ فخاف ٠ « اموقلا نسحب نيا هل ناكو يفوت نأ ثدحو ةنس

 : رصانلا نم عمسم ىلع ىّنغتو ناضمر
 تاداع مركلاب كَل  تتاداسلا  ديساي
 تاما هدخنلا نويت .ناوع ”ةطقلا لا نب نأ

 ناكام ىنعض هل ضرفو هيلع علخو هرضحتساو راصتخالا اذه هنم ةفيلخلا بجعأف

 تاموظنم هنم ركذ دقو « نيدلا ىص هركذ ىذلا لوألا نزولا نم انه اموقلاو . هيبأل

 . هلوقب اموقلا نم ىناثلا عونلل لثمو . ارود نيرشع نم رثكأ ىوتحت
 كَل اضراب ال انل ككرت ناك مغّرلاب 2كلاضن ءلثاو اندْمَب ©كَلاضُع ىواد
 ' كلان وبابحأ دعب نم دحا لان ام كلان قشعلا ىف ىَرُت شإ كل انعلا ماد

 قيقدلا ناجرتلا نوكت نأ اهل بتكي مل ةيماعلا ةعبرألا نونفلا هذه نأ فرعن نأ ىغبنيو
 ٌرَظْنِي لظو « ةيناد ةبترم ىف تلظ دقف « دادغب ريغو دادغب ىف ةيبرعلا بوعشلا رعاشم نع

 لظو حيصفلا رعشلل ناجوصلا لظ كلذيو « دجلل اهنم رثكأ لزهلل حلصت امنإ اهنأ ىلع اهيلإ
 ىلع هنورثؤي ةيبدألا ةذاحشلاو ةيْدُكلا باحصأ دجنل ىتح « سائتباو جاهتبا نم مهب ملي ام لكو نوملأيو نولمأي ام لك نع اقداص انايجرت لظ ايك ؛ ناكم لك ىف برعلا ةدئفأ ىوهم
 ىربكعلا فنحألا دنع اليلق فقنو « نيعماسلا سوفن ىف ديعب ريثأت نم هل امل « ىماعلا رعشلا

 )١( ءاود الو هل بط ال ىذلا : لاضعلا ءادلا .



 00 ىربكعلا فنحألا
 ل 50 بقلملا دمحم نب ليقع نسحلا وبأ وه

 ىلع نوشيعيو « افرظت نييسرافلا ناساس ىنب ىلإ مهسفنأ نوبسني اوناك ءارعش مهو دادغبب

 : دابع نب بخاصلا لوقي هيفو . ةدلب ىلإ ةدلب نم نوفوطي « ةيبدألا ةذاحشلا وأ: ةيدكلا .
 مالسلا ةئيدمب مويلا ناساس ىنب درف وهو « هسفنل ىربكعلا فنحألا هين دشنأ ام كتدشنأول ه

 هراتخا امو هتنهمب رختفي هلوق نمو . « همظنب اباجعإو هفرظ نم ابجع تألتمال ( دادغب )
 ْ ْ ] ةذاحشلاو ةيدكلا نم هيل

 ٍدِجَملا نم تيب ىف هل ملا < كيل نإ ل + 7

 ")ةجلاو دجلا لهأ نت اساسا ىنب ىناوخإب

 دنا ىلإ َناشاقف 0 ا
 دئسلاو راغلبلا ىلإ _جئزلا 5125 مورلا ىلإ

 ٍدمَغ الو يفيس الب  َحُهَلا كلذ انْعَطَم

  ىدعتسي عورلا ىف انب 2 هيداعأ فاخن ْنَمو

 ةيبدألا ةذاحشلا تيب وأ ناساس ىنب تيب ريبكلا تيبلا اذه ىلإ هباستناب رختفي وهو

 قنا ناسخ نادل اوعطق دقف « نييناساسلا هناوخإ فاوطتو هفاوطت د

 ةدع ىأ نودب كلذ لك ؛ « دنسلاو جنزلا ضرأ ىلإ راغلبلاو مورلا ضر أ نمو « دنحلا ىلإ ناريإ

 نب بحاصلا هو . ائيش نوكلمي ال نوذاحش مه ذإ « مهضرتعي ال ًادحأ نأل « ةيبرح

 و وذ نأ كير“ عيدب ىنعم تيبلا اذهل : لاف « ريخألا تيبلا هيلا ريشي ام ىلإ دابع'

 : لاق صلختلا ب ةنيحلاو قيرإفلا عاطق ىديأ ىف مهدحأ عقو اذإ ةءورملاو لضفلا لهأو

 ا صاتعملا ىنعملا اذه زربأو « ضاع فيكر ظناف ( ريقن ىَوَرْش كلمي ال ىأ ) ىدكم

 : هلوق لثمب هرعش ىف ًارارم ضرألا ف هفاوطتو 0 فنحألا
 نادل 2 ُْف بارتغاو لام ةلقو لِ [ 07

 لامآلا َ ةوالح 7 ىئاذْغف  ىناعملاب ال لوقأ نامالات

 نم هلوح دحي الو هلام لقي نيح ةدش تنافر [ينتشتو هاجر تاقوا دبع رع اذا ىعيبطو

 ىدغتيو نعي هنأك سحيو ؛ نامرح نم اهلخادي امو:اهترارمو اهدكنو ةبرغلاب رعشيف هفعسب

 ظحلا : محلا حتفب دجلا - دادغب خبرات هراعشأو ضنحألا ةمجرت ىف رظنا غ1

 ظ . 777/4 ةرهازلا موجنلاو #/1١17 ةميتيلاو



 ا

 : لوقيل ىتح هتساعتو هسؤبو  هنه وكشي ام اريثكو . قانثمللا هيلع قّيض دقو « لامآلاب

 نطَو هلثم ىلامو هيلإ ىوأت - نهو ىلع ُاَتيِب تَّنب توبكنعلا

 نكس الو ْفلإ اهلثم ىل سيلو نكس اهِسْنَج نم اه ٌءاسفنخلاو

 ىوأي انطو هل نأ رعشي هلعجي تيب « توبكنعلا تيبك هاو تيب الو ىّتح تْيَي هل سيلف

 هذهو . نكس الو هل فلإ ال وهو « فلإ اهو نكس ال ءاسفنخلا ىّتحو « ديرش وهف « هبلإ

 هرعشو . ءاطعلاب ىديألا هيلا دمتو بولقلا هل َقرتل ةليسو اهذختي ناك اهلثاب امو تاسبألا

 ةعيبطلا رعش وه ذإ « ةيعيدبلا تانسحم او قيمنتلا نم ولخي ةفئاطلا هذه نم هلاثمأ رعشك

 رعش نأ قار قو . "88 ةنس قوت دقو . ةدقاوأ لح نأ ةغق هيف اناقلي ال كلذلو ةرطفلاو

 نامزلا مدلل هناكم تلغش ذإ « هنمز دعب طبه ةيبدألا ةذاحشلاو ةيدكلا

 . ىريرخلاو



 1 ناس |

 ا

 : رثثلا عونت
 كانه ناكف «ًاعساو نع عونت فيك ىناثلاو لوألا ىبسايعلا نيرصعلا ىف نير

 صصقلاو ظعاوملاو تارظانملا كانه تناكو ىبدألا رثتلاو ىئتسلفلا رثتلاو ىملعلا رثتلا
 عاونألا هذه لكو « ةيسايسلاو ةيصخشلا لئاسرلا كانه تناكو ء ىيذبتلا بدألا بتكو
 سماخلاو عيب نلا نين نينرقلا ىف ةصاخو قارعلاب تارامالاو لودلا رصع فق رهدزت تضم

 دقف « هنونفو رثنلا ىلإ سايقلاب رصعلا ىف نورقلا ىهزأ اناك امهنإ انلق اذإ غلابن الو .. ةرجهلل

 كراش نأ ثيلب : و ومنيو اهب ىذغتي لظو ء فراعم نم ةميدقملا ممالا دتع ناك اع لك

 ةنمو مهؤالع برعلل حبصأو ايي ى ةمقلا غلب ىتح لحارمو ًاطاوشأ عطقي لظو «
 .رصعلا اذه. علاطم

 تلقتنا تناك دقف « هلوقن ام ىلع حوضوب لدت ىهو « ةيقب ةمجرتلل تيقب دق تناكو
 ىسابعلا رصعلا باتك ىف كلذ انروص ام وحن ىلع ىنعم اب ةمجرتلا ىلإ ةيفرحلا ةمجرتلا نم
 ةلقن اه اولقتنا مهن أ انظحال رصعلا اذه ىف ابءاحصأ ىلاو اهيلأ انعجر اذاو ع ناثلا

 ع ءادتبا ةئبرعلا ىف عضوت تاجرتملا نأكل ىتَح « ةغايصلاو ءادألاب ةيانعلا وحن ةعساو

 نيس ملا دات يوم , ءادألا نسحو قنورلا عم لب ٠ ةغيص ىف تْمَأ الو جوع الف

 فاجعل ىطنملا ناهلس وبأ لوقي هيفو مس ةنس فوتملا ىدادغلا عر نب ىبسيع

 باتكو . . عماوجلاو طئاسبلا : نمل ظظمرا ميكحلا بتكل هلقن نضل  نيبوخا قنا
 مالك نم همجرت مل ًالثم ركذيو .«بتكلا نم هريغو ءاضعألا عفانم» سونيلاج
 : ©) طفلا اذه ىلع سيلاططسرأ

 )١( ص (نارهط عبط) ىناتسجسسلا قطنملا ن املس ىبأل ةكحلا ناوص بختنم باتك ةمجرتملا ةيلاتلا ةرقفلا ىف رظنا ”777
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 نوكي نأ الإ + هزكرم ىلإ رئادو ه « عبطلاب هقفأ ىلإ ةلوحتم ناسنالاو « قفأ ةيناسنالا »

 قلأو « هسفن نع هاصع عفر نمو . ةيمييب قالخأب ًاقولخم « هتعيبط ىف (ًالولعم) ًافوؤم
 ثاكو « هتعيبط هيلإ هوعدت ايع هسقن طبضي لو « هاعْرَم ىف هاوه بيسو « هبراغ ىلع هلبح
 ءوسب ةميهبلا نم لذرأ راصو « هقفأ نع جرخ دقف « ةئيدرلا تاوهشلا عابتال ةكيرعلا نمل

 . « هراثبأ

 اهتغايصل كلذ ىلإ انيبنت ام سيلاططسرأ نع ةمجرتم ةرقفلا هذه نأ فرعن مل اننأ ولو

 : هلوق لثم ىف حضاو وه اك ةيبدألا ةغايصلا قنور نم اهيف ىرحجي امو . ةمكحملا ةيبرعلا
 ىهو ( هاعرم ف ماوه بيسو « هبراغ 0 هلبمح قلأو 2( هسقن نع هاصع عفر نمو »

 . ناسنإلا نأ نم هيلإ بهذ ام ىلإ ريشي ةرقفلا قف سيلاططسرأو . ةينايب تايانكو تاراعتسا

 نم ًاضيأو « دسفتو حلصت ىهو « .تاذلملا نم هب لصتي امو ندبلا ىه ةعيبط نم نوكم
 ةمجرت اهكلو . اقح مجري ةعرز نباو . لمكيو ناسنإلا اهب قرتي ىتلاو ىلبت ال ىتلا سفنلا
  ةحيصن وأ ةيصو اهنأكو « ةرققلا : حيبصت .كلذلو « ءادتبا هئاشنإ نم نوكت نأب هبشأ

 .هتعببط نم حلصي نأ ناسنإلل اهب ديري هناسجل قطنملا ناملس وبأ ظحال ايك - ظعاول

 ةيب رعلا فرعي 0 اهلمني 00 . ةيداملا اهبرآمو اهتاوهش ىلإ بيجتسي الو ءوسلاب ةرامألا

 ءاملعلا نمو مهم 0 ةغالس هب تالا تاقبط هيأت ف ةعيضأ أ ىأ 37 ديشيو

 . .ةريثك ًاراعشأ مه قوسيو « تايعيبطلاو تايضايرلاب

 ” قف فها دق تناك اهنأ ناسنالا ىلإ ليخيو « ةفسلفلا ةكحملا ةغايصلا هذه تلمشو
 فئاوطلا ىلع رصتقت مل ثيحب « .بعشلل اماع ءاذغ وأ ًاتوق ةرجهلل سماخلاو عبارلا نينرقلا

 لصفلا ىف انركذو « ايندلا فئاوطلا توج ىتح تعستا لب « نيفقثملا ف ىطسولاو ايلعلا
  ةرصبلا ىف وعدت .تناك ىلا ةيرسلا افصلا ناوخا ةعاج نأ وه كلذ ىلع اًيوق البلد ىناثلا

 اذه رشنل ةليسو اهتذختا لئاسر عنص ىف مولعلاو ةفسلفلا ىلإ تأجل ليعامسإلا بهذملا ىلإ
 ةماعلا كرادم نع ناعفتري اعم ةفسلفلاو مولعلا نأ اهسفن ىف رقتسا هنأ ولو « بهذملا
 لقاو امأ + :ايتع شكو ةرضاق ةليسو انآ رمألا لوأ تم ةفرعلو ةليضولا هده ىلإ تاحلام
 نإف ةرصبلاو دادغبب نيقارولا نيكاكد ىف مهلئاسر نوسدي اوضمو ابيف افصلا ناوخإ ىدامت

 مهميعز نيب ةرظانم ليلق اع ىرنسو « ةفسلفلا ةفرعمب ةماعلا قلعت ىلع ىح ليلد كلذ
 سسألا لوانتت « دادغب ىف نيقارولا عراشب قارولا ةزمح ناكد ىف ىريرحلاو ىسدقملا
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 نب. دن هقيفرو ىمدقملا 0 دقو « افصلا ناوخإ لئاسر تيك اهلعأ نما ف تاياّعلاو

 . دادغبب اهرشنو اهتعاذإ ىلع ةعافر . ظ

 عبارلا نرقلا ىف تحبصأ ةفسلفلا نأ كلع لدت ىهو ةفاقثلا لصف ف انين انمملا يرخأو "

 راق تناك ىلا تايذننملا ةرثك ىهو:.نيدادغلا نب لق وأ سانلا نيب ةكرتشم ةعئاش ىرجملا

 نم اهمؤي ناك نم انركذو « ىناتسجسلا قطنملا ناملس نا ةؤدتي كلذل انلكعو « اهيلئاشع اف

 . ًاريثك ناكو . موي لك هراد نومؤي « ةبترلا ىف مهنود نورخآ مهءارو ناكو « ةفسلفتملا ةيِع
 دركي م « هب لذي ايأر اهيف ىري فسافتم لك « ةريبك ةرواحم هلوح رودتو لاؤس ىّقلُ م

 نايح وبأ وهو هذيمالت 555 عاطتسا دقو . ةيداحلا ةرانملا هلاك ناملس ىبأل ريخألا ىأرلا

 اهاعمو + ةففلفلا تارواحمنا هذه نم ةريبك ةفئاط عمج | اني: رم يد ىديحوتلا

 رضحي ناك نم لك نأ ىلع لدتل ةسباقملا ةملك ال ىضترا امنأكو « تارواحملا ىأ تاسباقملا

 لإ نسافلا ركل مهيب لاحتسا امناكو . هبحاص ركف نم سبتقي ناك اهيف رواحيو ةودنلا
 وحن ىف اتسو ةئام تاسباقملا تغلب دقو : هتعاطتسا بسح هنم- سبقي لك اران هبشي ام

 تايه لالا ىف ةقيمع ا ا ةرئادب هبشأ ىهو : ةريبك ةحفص نافيا

 ةفسافتم ل نأ نكميو . ةغالبلاو بدألاو قالخألاو لقعلاو سفنلاو تايعيبطلاو

 هرثا ف يي دقف « هذيمالتو ىبارافلا ةرئاد ف اهريغو ةودنلا هذه ق عبارلا نرملا

 اتي ىتلا ضيفلا ةيرظنب نيرثأتم لقعلاو سفنلابو وطسرأ قطنمبو تايغلإلاب نتي
 اه صرع دقو « قاحشولا هذيملتو ناملس ىأ مالك ىف ة ةثوثبم ىهو « ةثيدحلا ةينوطالفألا

 يحل مهن امي! ىلع لدي امم هعجاري ًادحأ ىرن الو نيثالثملاو ةسداسلا ةساقملا ىف ريخألا

 « نيدلا نأش نم نوعفري هذيمالت نم هريغو ناملس ابأ ىرت تايبنافلا نع ريتك مضارع وو"
 اهيلع تماق ىيلا ةيرظنلا وأ ةركفلا اوعفدب نأ اراركتو ارانب كون ضعبو وه لواح دقو

 ةفاقثلا لصف ىف انب رم اك « ةعيرشلاو ةفسلفلا نيب لصولا ىهو « افصلا ناوخإ لئاسر

 ناملس ىبأ در ةسناؤملاو عاتمإلا هباتك ىف ناع و اجو و 0 مهيلع اهوضقنو

 ةفسلفلا درمو ىحولاو هللا ىلإ ةعيرشلا درم نأ هيف حضوأ عئار محفم در وهو « '' ' مهيلع

 : لوقي « ةينايبلا هتردق ىرنل هدر نم ا ضرعنو « لقعلاو ىأرلا ىلإ

 ىحولا نيرط نم قلخلا نيبو هنيب ريفسلا ةطساوب لجو َّزع هللا نع ةذوخأم ةعيرشلا»

 هزوحيو « ةرات لقعلا هبجوي ام ىلع « تازجعملا روهظو تايآلا ةداهشو « ةاجانملا بابو

 )١( ةقباسلا 888 ص ناملس ىبأ ىف رظناو 18 - 5/ * ةسناؤملاو عاتمالا .
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 هنع ثحبلا ىلإ ليبس الام اهئانثأ ىو « ةنّيبم ةمات دشارمو « ةنقتم ةماع حلاصمل « ةراتا

 ؟ َمِل طقسي كانهو « هيلع هبنملاو هيلإ ىعادلل ملستلا نم دباالو (ثعبلاك) هيف صوغلاو

 . ةموسحم اهنع داوملا هذه نأل « حيرلا ىف تيلو ول بهذيو ؛ الها: لوزيو ؟ فيك لطبيو

 اهيلإ نينكاسلا نوكسو « راض اييف نيباترملا بايتراو « ةدودرم اهيلع نيضرتعملا تاضارتعاو
 ثيدج اهيف سيل . ىنلزلا بلطو ةدابعلا ىلإ اهاهتنمو « ىوقتلاو عرولا ىلع اهساسأو . . عفان

 ى رظانلا ةعيبظلا بحاص ثيدح الو . . كالفألا تاكو بكاوكلا ت تاريثات ىف مجنملا

 غوسي فيك اذه ىلعف . . قطنملا ثيدح اهيف الو . . سدنهملا ثيدح اييف الو . . اهراثآ

 قيرط ى ةفسلفلا قئاقح“ عمجت ةوعد مهسفنأ .ءاقلت نم اوبصني نأ افصلا ناوخال

 6 اهنيد نم ءىش ىف ةفسلفلا باحصأ ىلإ عزفي نم ةمألا هذه ىف دجن مل اكو . . ةعيرشلا

 نم قيدلا' نواف "د نموا كلذكو ٠ ىراصنلا ىهو ؛ مالسلا هيلع ىسيع ةمأ كلذك

 . . ؟ لئازلا ىأرلاب ذوخأملا ءىشلا نم لزانلا ىحولاب ذوخأملا ءىشلا .نيأو ؟ ةفسلفلا

 :نيسلو ىنلا عش نا فوشلفلا ىلعو « ىنلا نود فوسليفلاو فوسليفلا قوف ىنلا ةلمحلابو

 .ىقتكي لقعلا ناكولو . هيلإ ثوعبم فوسليفلاو ثوعبم ىبنلا نأل ؛ , فوسليفلا عبتي نأ ىبنلا ىلع.

 مه ءابضنأو لمعلا ىف هتوافتم سانلا لزانم نأ ىلع يام لو دنا ىحولل نكي مل هب

 دحاول هرسأب لقعلا سيلو ؟ عنضن انك فيك لقعلاب ئحولا نع ىنغتسن انكو لف « هيف ةفلتخم
 ءاقلت نم ًائيش لوقأ امو ىل ليقو تمّلُعو كم ىبنلاو . . سانلا عيمجل وه امنإو انم

 ىعم : لوقي ىبنلاو « تحبقتساو تنسحتساو ترظنو تيأر لوقي فوسليفلاو ٠ ىسفن

 : لوقي ىنلاو هب ىدتهأ لقعلا رون ىعم لوقي اذهو « هئايضب لنا قلخلا قلاخ رون

 . طارقسو نوطالفأ لاق لوقي اذه « كلملا لاقو ىلاعت هللا لاق

 : يي ؛ ةداح ةحلسأ فسلفتلاو قطنملا نم ناملس ىبأ ةحلسأ نأ حضاوو
 . لقعلا اهعجرم ةفسلفلاو ىحولا هعجرم نيدلاف « ةفسافلا نيبو ةعيرشلا وأ نيدلا نيب

 « مهفالتخاب فلتختو توافتت ىهؤ « ةفسالفلا ءارآ اهعجرم ةفسلفلاو هللا هعجرم نيدلاو

 ىلإ وعدت ةعيرشلاو « فوسليفلا قوف نيقلاو اهعورف لكب ةفسلفلا نع ةينغتسم ةعيرشلاو

 . ةفسلفلاو ةعيرشلا نيب افصلا ناوخإ لصو لعلو . كلذب ةفسلفلل نأش الو عرولاو ىوقتلا

 ى اوردص مهن :آل « تيملكتم لا ةمجاهم ىلا هتسردم دارفأ نم هريغو ناملس ابأ عفد ىذلا وه

 سحأ ناملس أ نأكو « قيفوتلا نم هب لصتي امو لصولا اذه نع ًاريثك ةيمالكلا 6

 ليعامسإلا بهذملا ىلإ ةوعدلا هب داري. ىذلا ضرغملا لمعلا اذه نع نولوئسملا مه مهنأ

 نايح وبأ نع لقن اك- ةفينع ةمجاهم مهمجاهي ىضم كلذلو « ًاديدش الغ ىلاغلا ىعيشا
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 ماهمإلاو مصخلا تاكساإ ةلواحمو ةطلاغملاو لدحلا ىلع نودمتعي مهنإ ةلئاق - تاسياقملا 2

 فقو « ةغلابم هيف ةنايدلا ءوصو هلاتلا ةلقب مهقفصو نأ دك ْوملا نمو . ةنايد ءوصو ه هلأ هلق عم

 ىلع - هكح ممعي ال نأ ىغبني ناكو « نيدلا نع ًافارحتا هيف ىأر نم مهنم هل قفت قفتا نوكي

 ةفسلفلاو ةعيرشلا نيب لصولاو افصلا ناوخإ نع همالك نم هانسبتقا امب اندرأ امتإ لاح لك
 ناهلسويأ فرعي ذإ : ةعيعاو ةنخأ غابصأب تغبص رصعلا ىف ةفسلفتملا ةغل نأ ىلع لدن نأ

 « ًالاج ناذآلا ىلع اهعقول لعحي ًاعيدب ًافدارت ابيف ىرحي فيكو « هظافلأ قطصي فيك
 ةيبدأ ةيفسلف ًاعطق تاسباقملا ىف أرقنو  ةقحالتم ةريصق اهب ىقأيو هتارابع قسني فيكو
 ىلع توملا دعب ةايحلا ىلع لدتسي هارن ىذلا ىناجشوُنْلا لثم هقافرو هذيمالت نم نيريثكلل
 : 29 طمتلا اذه

 .. هتفابتو هصقنو « هتساسخل مودعملا مكح فق دوجوملا فائضا نم فنص ناك اذإ 0

 , هعاعش دومخو ع هتجبم ءاحمتاو . هتروص حبقو « هئايض سومو « هتعيبط داسفو

 ىف نوكي نأ ركنت الف: . هتليضف نالطبو « هتليذر ءاليتساو « هماظن مّطقتو « همام دّقفو

 « هرهوج ةسافنو « هتروص ةحصل دوجوملا مكح ىف مودعملا نم رخآ فنص هئازإبو هتلياقم

 ءافصو « هخئِس ءاقنو « هتلادع ةبلغو « هتثيه ءاهبو « هتفع رهاظو « هتليضف لايكو
 , هليصفتو هتلمج بسانتو « هترضن ماودو « هتنيز رهاظو « هتاذ ةراهطو ٠ رع

 تاريخا كتفنتكا . . ىناعملا هذه تيوح ىتم كنإف ..هب لوقلا طيح أل اها رئاسو

 « تينف نإو ًايقابو « تمدع نإو ًادوجوم ذئنيح نوكتف . ًالجآ تاداعسلاو « ًالجاع

 اجو ء تنطب نإو ًارهاظو ء تم نإو ايحو « كانو ًاتباثو « تدقف نإو ًالصاحو

 . تزجع نإو ًارداقو « تبغ نإو ادهاشو « تلكشأ ناو احضاوو .« تيفخ نإو

 ' ةروشم الب بيصتو ؛ ةلآ الب لعفتو « ةرابع الب قطنتو « © ةيئقالب نع ىلإ لصت كلانه
 ةيبوبرو « ةيرشبلا نم اهتثرو ةيهإ . بوش الب دعستو . . ةفا الب قبتو « ةمدقم الب لقعتو

 . «ةيدوبعلاب اهيلإ تلصو
 2. صخش ىلإ رظنت نيح اهركنت ام! كنإ توملا دعب ةايحلا ركنمل لوقيف ىناجشونلا ىضميو

 لوقتف « ةكلهملا تاوهشلا ىلع ترحملاو ةديقعلا داسف عم ندبلا و سحلا راسا ىف

 رثؤيو قحلا راتحنو هاوه نيابي نأ هب اًيرح ناكو ؟ توملا دعب ةايحو عوجر اذه نوكي ىبم
 ةهايفاع ةعئاو :قاجشوتلا ةقاسفافو هتيابنو هتعن فبألاو « هتياغ ةداعسلا نوكت نذإ ريخلا

 لصألا : خنسلاو سوسلا (5)  ةسداسلا ةياقملا : (دادغب ةعبط) تاسياقلا )١(

 ١ ىتتقيو لاملا نم بستكي اما: ةينقلا 2022 "505684 تاسياقملا ىئاجشونلا ف رظناو نوعبرألاو

 ظ "5



:“ 

 اهيف ىرحي امو ظافلألا باختنا نسحو تارابعلا رصق نع 'ئشانلا ءادألا ىف سرحلا لاج

 ركفلاب «  اهقفدت لب « امناليسو غيصلاو تالكلا ىف قسانتلا ىلع ةردقو عيدب فدارت نم

 فدالابب ثلا ريضعلا اذه." ةملفلا ثلا "نا هلوقت ام. وهو: يقاوتكلا نم قانا قانقلا

 . نهذلاو ركفلا عوري اك عمسلا عوري ادغف « هيشاوح ىلعو هئانثأ ىف علاو
 ءاملعلا نيبو سلحي لك ىف عيشت نأو « تارظانملا رهدزت نأ ءانثألا هذه ىف ىعيبطو

 حضويام وحن ىلع ىبنتملاو ىمتاحلا نيب تارظانم ضعبب ىبلهملا سلجم رهتشا دقو ؛ ءابدألاو

 نم دمعي ناك امب يبول ةلودلا دضع رهتشاو « ةحضوملا » هتلاسر ىف ىمتاحلا كلذ

 نع .قالوارزا 277 هيمي قا نعاني ىضاقلا نتدهوت هسلاغ“ ىف ءانلعلا قبب تنارظاش
 « قاطي الام كلك لوح دادغب ةلزتعم سيئر بدحألل ةلودلا دضع ةرضحب هترظانم

 تاذلا ةيؤر لوح ةرصبلا ةلزتعم سيئر ىيبيِصّنلا قحسإ ىبأل ًاضيأ هترضحب هترظانمو
 ىبح لئاوآلا مولع نم هريغو بطلا باحصا نيب ةبشان لازتال ترظانملا تناكو . ةيلعلا
 ةرظانمل رصم ىلا 0 نالطب نبا وه ىرجملا سماخلا نرقلا ىف اندادغب اي ظ دجنل

 ةودنا ىأ سقف ادع بهذت انلامو . "7 هعم هعم راوحلاو ىرصملا بيبطلا ناوضر نبا

 لك ىف لادجلاو راوحلاب جعت تناك ىرجه لا عبارلا نرقلا ىف ىناتسجسلا قطنملا ناملس ىبأ

 . دجاسملا ىلع وأ تاودتلا ىلع رصتقت تارظانملا نكت ملو .. ةقيقدلا اهلئاسمو ةفسلفلا عورف

 نهاذملا تاحضأ قتلي كيح ققارولا قوس ةصاخو قاوسألا ى.ىقرحت اضيأ تناك لب

 اهاكح ىتلا ةفيرطلا ةرظانملا كلذ نم « ةرظانملاو لدجلا كراعم مهنيب بشنتف « ءارآلاو

 نيبو. قيقدلا ركفلاو ةفسلفلا نع ءىشب ذخأي ناك ىريرحلا ىمسي صخش نيب نايحوبأ

 ق انفلسأ اك افصلا ناوخإ لئاسر جرخم ىزارلا ىتسيبلا رشعم + نب دمحم ناملس ىبأ ىسدقملا

 ىَرَي لازي ال تاكو « انب رم امك ىناتسجسلا قطنملا ناملسوبأ هيلإ اهبسن كلذلو « ةفاقثلا لصف

 ى هتيرظن ضراعي كانه دئاسلا ماعلا ىأرلا ناكو . نيقارولا عراش قو. ةيودت ق"فادغتن

 اوناكو ٠ ًارارم هيلإ انهبن ىذلا هدصقم نوفرعي اوناك مهلعلو « ةفسلفلاو ةعيرشلا نيب قيفوتلا

 ظ 0 ,ضرعت - بقا رولا ف لود هوا موي ناك ىتح « باوجلل الهأ مهرب الف هل نوضرعتي

 يئاق  عفدني هلعج امم « ةلدأ نم هيلع دروأ اع هجيهو ةراّرط نبا مالغ ىريرحلا هيف

 ىتح ىضرملل نوُبِطَي ءايبنألاف ء«ءاحصألا بط ةفسلفلاو ىضرملا ْبِط ةعيرشلا

 . اهدعب امو 756 ص ىنالقابلل ديهقلا باتك ةياهبن ىف ةمجرتلا هذه رظنا )١(

 .اهدعب امو ١١/7 ةسناؤملاو عاتمإلا 220 . 715 ص (ةههاقلاب ىبرعلا ركفلا راد رشن)

 ةفابضأ ىبلأ نباو 4545 2« 58548 ل .امُوَمْلا عجار( ؟)
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 نددت ةفيكاللا ان ب هقول تروس تنال ةفانلا لروي نهد يدق رم هنااا
 بّسك نإو . ةيهلآلا ةايحلل مهلهؤت ىتلا لئاضفلا ُبْسَك . مهنوديفي 0-2 ءاحصالل

 لئاضف) ىلوألا ذإ ؛ حيحصلا لئاضف سنج نم هلئاضف تسيلف لئاضفلا ضعب ضيرملا

 ةيمسج ىلوألاو « ةنقيتسم ةيناثلاو ةنونظم ىلوألاو « ةيناهرب ةيناثلاو ةيديلقت ( ضيرملا

 ةعيرشلا نآل [مهنيي انعمج اننإ لاقو . ةينامز ةيناثلاو ةيرهد لوألاو « ةيناحور ةيناثلاو

 اهنيب انعمجف ةصاخ ةفسلفلاو ةماع ةعيرشلا نأل اهب فرتعت ةفسلفلا انيب ةفسلفلاب فرتعت ال

 . ةماعلاب اهمامت ةصاخلا نأ ايك « ةصاخلاب اهماوق ةماعلا نأل

 كنا ننال لاق فاش ند ايفان ادع ركن 11 هزاكفا نقي ىرورطل دلو

 ءىش كلذ لب « ةحصلل بيبطو ضرملل بيبط : نابيبط دجوي ال ذإ « عقاولا فلاخي
 كلت تطقس نذإو « ضرملا عفدو ةحصلا ظفحب ىَنْعُي بيبطلا ًائادف « ةداعلا نع جراخ

 « ةيناهرب ةيفسلفلاو ةيديلقت ةينيدلا ةليضفلا نأ نم همعز ام هيلع ٌضقنو . ةللضملا ةركفلا

 و ناكر ىأ عم ميقتست كلذلو ىحولا نع ةرداص اهنأل ةيناهزب ةيئيدلا نإ هل لاقف
 هفلاخي وأ هقفاويف صخشلا ىأر ىلع اهرادم نأل « ةيديلقتلا ىهف ةيفسلفلا ةليضفلا امأ

 ىسدقملا لج نم بجعلا دشأ ىريرحلا بجعيو . لاحب رقتست الو تبثت ال ىهف «رخآ

 لوقيو . ىأرلا نم ىهو نيقيلا باب نم ةفسلفلاو « ىحولاب ىهو نظلا باب نم ةعيرشلا

 ةيفسلفلا ةليضفلاو ةيميسع 'ةيدلا ةليشتلا نأ تع" ذإ "كه ّرمو .تلفلاغ كنا : هل

 صاخشأ لبق نم ةفسلفلاو هللا نم ىحو ةعيرشلا نأل سكعلا حيحصلا ذإ « ةيناحور

 ةصاخلل ةفسلفلا نإ لوقت كنإ هلاسيو . ضارعألاو ماسجألا شقانت ىهو « ماسجأ ىوذ

 هنإ ؟ نيقرفتم نيب نوعمجت ملف , ةماعلل ةعيرشلا نولوقت اهب « اهل ةماعلا عمج نولواحت اذالف

 نوديرت اذالف « ةفسلفلا دححجت ةعيرشلا نأ ركذت كنإ هل لوقي لثم ابو . لهج ىأ لهجل
  ةفسلفلاب اهلصو نوديرت ةعي رش ىأ لاه داظ ف وك هديرخا ةللدرو عارم الغ ايامح

 . دوهبيو سوحمو ىراصن ةفسلفتملا ىف انيب « فينحلا نيدلا نيبو اهنيب قيفوتلاب نونعت اذاملو

 ةنسلاو باتكلاب ديقتيو نيدلا ناكرأب موقي نم افصلا ناوخإ نم ىري ال هنأب هجراصيو

 نم نوعباتلاو ةباحصلا ناك ل لءاستيو « ةلفانلا فئاظوو ةضيرفلا ماعم ىعاريو

 . نيدلل ديك ىه امنإ ةفسلفلاو ةعيرشلا نيب قيفوتلا نم ةلواحملا هذه نأ هيلإ نلعيو ؟ ةفسلفلا

 ةريبك ةفئاط هل ركذيو . نيبملا نارسخلاو نالذخلاب اوءابف نوريثك مهلبق نم هلواح « مبوقلا
 الو ليوأت نود هير ناميإلا ىلإ هبحصو ىبسدقملا وعديو « لسرلا تازجعم نم

 م سيبلت الو ليلعت الو سيلدت



 “ا

 عم هترظانم انضرع كلذلو « ةماعلا نم نوكي نأب هبشأ صخش وه امنإ ىريرحلاو

 طابنتسالا ىلع ةردق نم عبارلا نرقلا ىف ىبرعلا لقعلا هب ىِظَح ام ىدم ىلع لدنل ىسدقملا

 ةكرحلا هذه ترمتساو .ًاضقن اهساسأ نم اهضْقَنو اهبيعشتوي راكفألا ليلحتو ليلغتلاو

 00 عجارتت تذخأ مث « سماخلا نرقلا فضتنم ىتح ةرمثم ةبصخ ةيفسلفلا ةيركفلا

 ةماعلا قلعتو فوصتلا راشتنال الوأ .: نيببسب « فخت اهتدح تذخأ لق وأ « ءارولا ىلإ

 اذه معيو « ىتسلا فوصتلا وحن ىرْيَشَفلاو ىسوطلا جاّرسلارصنوبأ ههّجو نأ دعب ةصاخو هب

 خيشلاو ىناليجلا رداقلا دبع خيشلا روهظ دعب ىرجهلا سداسلا نرقلا دنم فوصتلا

 ةنسلل حيتأ هنأل ًايناثو'. قارغلا ريغو قارعلا ىف اورشتني نأ شيواردلا ثبلي الو ؛ ىعافرلا

 ةفسلفتملاو ةفسلفلا ىلع ةفينعلا هتالمحل ناك ىذلا ىلازغلا وه ريبك لاع ةفسفلا ىلع اهترصنو .

 ىلإ ىتسلا فوصتلا معدف ' كس اًيفوص هسفن وه ناكو « اهنع سانلا فارصنا ىف رثألا ربكأ

 0 . ةلواطتم نورق" لاوط ةحجارلا ىه هتفك تحبصأو « دح ىصقأ

 دهزلا ءارعش نع انثيدح ىف انب رم ام وحن ىلع رصعلا ىف رهدزت ظعولا ةباطخ تضم دقو 0
 كو 6 ةلعلا كاد ةناع فاهم هل ازا تدخر ةيوبنلا حئادملاو فوصتلاو

 هعيمجو « عوبطم وهو « ىديحوتلا نايح ىبال ةيهلإلا تاراشإلا باتك اهبتك نم ركذن نأ

 نيح نم اناقلتو . داشرلا ليبس عابتاو ةيادهلل بلطو ةبوتو هللا ىلإ عرضتو رافغتساو ءاعد

 هركذ راما ىرافلا كلملا دبع نب دمحم 7 ءاعد كلذ نم « ةعيدب تايجانمو ةيعدأ رخآ ىلإ

 نع تاياكحلاو صصقلا ىفو فوصتلا ىف ةريثك بتك عضوت تذخأو ' ييخاملا لصفلا ىف

 يور بقل رد رد ملا ل ف ا
 ةفرغ هل تدرفأ. دادغب ىلع درو نيحو سوط نم وهو "1/8 ةنس قوتملا افنآ روك ذملا ءارقفلا

 نذل ترلقلا ترق بتاكو + شنو اودلا»ةلئاررب لفعأو ةيزينوشلا عماج ىف ةصاخ

 ١ باتك صصقلا بتك نم اناقليو . 85# ةنس اهب ىوتملا دادغب ىلع دفاولا نكملا ؟؟!:نينلاط

 جارسلا نبا نع انثيدح ىف انب رمو "48 ةنس ىوتملا ىدلخلا "7 رفعحلا خياشملا تاياكح

 2 نع صيصاقأو ناخب رخزي وهو ( فاشعلا ا ١ هباتك هدرا ءارعش نيب ىدادغبلا

 + ةلايتلاو دابعلا

 )١( نانحلا ] : 00 يعل مسق) رصقلا ةديرخ “ / .5# .

 ناكر و دادغب خيرات ف هرظنا (#”)  نباو 5-2 دادغب خيرات بلاط ىبأ ف عجار 2"

 .اله/4  لادتعالا نازيمو ١١5/4 ىقاولاو 4/#٠” ناكلخ ٠

 ةارمو ١ /ه نازيملا قاننلو ١٠١ /#" تارذشلاو ه6 /ع ٠



 ا

 ىخونتلا 27 نّسحلا ىلع ىبأ دنع ىرن ام وحن ىلع « ةماع صصق بتك فلؤت تذخأو

 «داوجألا تالعف نم داجتسملا» باتك : ىه « ةيصصق بتك ةثالث هلو 5884 ةنس قوتملا

 راوشن »و« عوبطموهو « نيضاملا ءامركلا وأ داوجألا نم ةريبك ةعومجم نع صيصاقأ وهو
 َ عوبطم 6 وهو هيرصاعم نع داتخاو صيصاقأ وهو « ةركاذملا نافعا ةرضاحملا

 لاثمأو رابخأو رداونو صيصاقأ وهو « عوبطم وهو ةدشلا دعب جرفلا باتك
 ضعب ذخأو . نمزلا دي نم طقس «ديرفلا سنأ» هامس صيصاقأ باتك هيوكسم نبالو
 هللا دبع مساقلا وبأ مهتمدقم ىفو « هتاماقم ىف ىناذمهلا نامزلا عيدب ديلقت نولواحي باتكلا
 سماخلا نرقلا ىف ةغالبلا ءاملع نيب ةفاقثلا لصف ىف هانركذ ىذلا ايقان نب دمحم نب
 , ىركشيلا وهو دحاو اهلطب تاماقم عست فلأ دقو « ىريرحلل قباس وهو . ىرجملا
 ىف ميدق نم ةعوبطم ىهو « ةيبدألا ةذاحشلا وأ ةيدكلا ىلع رودتو « نوددعتم اهتاورو

 نرقلا ءابدأ نم ىزارلا دمحأ نب ركب ىلأ نب' دمحأ ءالعلا ىبأل ةماقم نيثالث عم لويناتسإ

 ةنس قوتملا ىروزرهشلا دماح ىبأ ىلإ اهادهأو ىريرحلا تاماقم اهب ىكاح دقو سداسلا

 « ةماقم نوسمخ هلو « عضوم ريغ ىف هركذ رم ىذلا ىزوجلا نبأ هرصاعي ناكو « 7
 وحن اهب احن امنإو « ةيدكلا باحصأ نيذاحشلا ءابدألا نم ًالطب اهل لعحي مل هنأ ريغ
 تفلأ ىتلا تاماقملا مهأ تناك امبرو . ةيظعولا هتاماقم ىف ىرشخمزلا ةقيرط ىلع , ظعولا
 ىلارصتلا ىرام نب ديعس نب ىبحي تاماقم ىريرحلا تاماقم دعب سداسلا نرقلا ق

 ىهاض ةماقم نوتس ىهو « هتينارصنل ةيحيسملا تاماقملا ىمستو 04 ةنس قوتملا ىدادغيبلا

 هللا رصن نب دعمل ةينيزلا تاماقملاب عباسلا نرقلا رخاوأ ىف قتلنو . ىريرحلا تاماقم اهب
 نم غرف « ةماقم نوسمخ ىهو 7١١ ةنس قوتملا لقيّصلا نباب فورعملا ىرزجلا بجر نبا
 لظتو . ةعومجم تاماقم عضي وأ ةدرفم تاماقم نوفلؤي نوريثك هفلخيو . 59/7 ةنس اهفيلأت

 ضرعن ةملك هل درفنسو « هدعب بيدأ ىأ اهيف هوأش غلبي ال ء ةورذلا ىف ىريرحلا تاماقم

 ] . هتاماقمل ابيف

 وحن ىلع اًيركف اًيفسلف ىرحي : نْيَيَرِجَم ذختتو . ىيذبتلا بدألا بتكرصعلا ىف رثكتو
 - اهندلا بدأ باتك لثم اًيوبرت اًيلمع ىرحجمو « هيوكسمل قالخألا بيذبت باتك ىف ىرن ام
 : باوبأ ةسمخ ىلإ مسقم وهو هركذ راملا ىدرواملا دمحم نب ىلع نسحلا ىبأل نيدلاو

 ىف بابو . نيدلا بدأ ىف بابو ؛ ملعلا بدأ ىف بابو « ىوهلا مذو لقعلا لضف ىف باب

 ١١8/54 ةرهازلا موجنلاو ١64/4 ناكلخ نباو دادغب خيراتو م4ه/؟ ةميتيلا ىف هتمجرت عجار (1)
 . 1١7/78 تارذشلاو -011078/107 مظتنملو 4/١7 ءابدألا مجعمو ١56/1



 ةرضغ

 ركذت لصف لك ىفو « لوصف ىلإ مسقني باب لكو ٠ سفنلا بدأ ىف بابو « ايندلا بدأ
 . لئاذرلا نع ىبهنتو لئاضفلا ىلع ثحن ىلا راعشالاو ةيوبنلا ثيداحألاو ةينارقلا تايالا

 ةيبرتل اهيلإ دوعي نأ هردجأ امو ةيوناثلا سرادملا ىف ةعلاطملل ًاررقم باتكلا اذه ناكو

 غلبت ال اهنكلو باتكلا اذه دعب ىيذبتلا بدألا بتكرثكتو . ةميوقلا قالخألا ىلع ءشنلا
 ظ . ةدئافلاو عفنلا ىف هغلبم

 ىف « ةطرفم ةرثك رثاكتتو « ةيناوخإلا وأ ةيصخشلا لئاسرلاب ةديرخلاو ةميتيلا جومتو
 رودت ةداعو « ةيزعتلاو ىدابتلاو فاطعتسالاو راذتعالاو باتعلاو ةئنبّتلاو ءانثلاو ركشلا

 ليئضلا ىنعملا ليحتسي كلذبو « اهليوطت ىف نونئفتي باتكلا نكلو « ةدودحم ناعم لوح

 عيدبلا نونفو سانجلاو عجسلا نم فوجس هيلع قلعت الّبَح وأ أطيخ هبشي ام ىلإ ليحنلا

 تاحلطصملا ضعب بلجي ةرات ةريثك روصب تاديقعت اهعم سّدكتو « ًاسادكأ اهيف سّدكت

 . ةلاصرلا هيلع ىَنبُت دحاو فرح ذاختاب ةراتو « هدعب امو سماخلا نرقلا ذنم ةصاخو ةيملعلا

 اهتالك لك ةينيش ةيناثلاو « نيسلا تاوذ نم اهتالك لك ةينيس امهادحإ ناتلاسر ىريرحللو
 ةنس ىوتملا نيقراف ايم بيطخ ةمالس نب ىبحي 2١ نكّصَحلا هدلق دقو « نيشلا تاوذ نم

 ةبطخو ةلمهملا تورخا نم ةلاسر عنصف رثكأ بارغإلا لواجو « ةينيس ةلاسر عنصف ه١

 لك قتشت ثيحب هنم سكعنملا عْنصو سانجلاب ًافوغش ناكو « طوقنم فرح اهفورح ىف سيل
 : ةلك اشلا هذه ىلع اهتخا نم ةملك

 « ةيلام ةزجعملا عئادولا نمو « ةلئاح رذعتلا دوعقلو « ةيلاح عّرذتلا دوقعب سفنلا»

 .(ةيراس حدملا باحر قو « ةيساردمحلا راحب ىو « ةلئام ةجعزملا ىعاودلا ىلإو

 ةبولقم ةيناثلا ةعجسلا ىف دوعت ىلوألا ةعجسلا ىف ةملك لكف « ةروصلا هذهب رمتسيو

 ىلإ ةيلاحو رذعتلا ىلإ عرذتلاو دوعق ىلإ لوحتت دوقعف « اهتروصو اهتينبو اهدئيه ىف ةسوكعم

 نم ل لاع هيدؤي ىذلا ىعبطملا لمعلا هبشي ام ىلإ ةلاسرلا ليحت ةراهم ىهو . ةلئاح

 ةرأث انوا ىلإ اهرخخا نمو ةرات اهرخآ ىلإ ةملكلا لوأ نم ضعب ىلإ اهضعب فورحلا عمج

 وه « ىكصحلل رصاعمب تلنو . غلاي ةتخأ ةظفل ةرايم اهنكلو « ةراهم روصي 0

 لئاسر هلو: ىناهبصألا داعلا لوقي هيفو ءارعشلا نيب هركذ ٌراملا ىدادغبلا صب صيحلا

 3 ةريثك ىهو : لوقي «فورعملا بولسألاو داتعملا نفلا نع اهب لودعم تابتاكمو

 (فراعملا رادب ةئماثلا ةعبطلا) ىبرعلا رثنلا ىف هبهافمو 241/١ / ؟ (ماشلا مسق) ةديرخلا ىنكصحلا ىفرظنا )١(
 نم ةطوطخم ةخسن ةيرصملا بتكلا رادبو "04 ص 2 نباو ”#”. / 0 ىكبسلاو 18/51١ مظتنملاو اهدعب امو

 . هلئاسر نفلا انباتكو ١م / ٠١ ءابدألا مجعمو ٠١6 / ؟ ناكلخ



 ظ 4

 اهدراوشو ةغللا دباوأ اهيف دشحي ناك هنأ ىلع ُدْبلا لدتو . ماك لع حدب 50007

 تارعص نصح اعاو ع الاوصالو ايتن ير الل يق وهو م دفعا ايف اكتم: اه ذاق

 : « ديدج زغل هيقل ًازغل اهيف ئراقلا كف الكو ءزاغلألا نم ةعومجم ةلاسرلا نأكو « ةيوغل

 طم ىلع فلؤي نأ ةّرَمّس نب ديعس ١" حّمّسلا وبأ عاطتسا دقو . ًابارغإو ًافلكت هنع لقي ال

 نم ترس لخ ابتارك مات ابر زك كاسر قلت ن1 لب فيشر هندي ةلاسو أل قريرتلا
 . ةياغ ةدقعم ةيصخش لئاسر ءازإب اقح سداسلا نرقلا ذنم حبصنو . مجعملا فورح

 تقراف امناكو « ادقع اهرودب تلاحتسا سانجلا لثم ةيعيدبلا تانسحملا ىتحو « ديقعتلا

 يعار ثيدحلا ىلإ لوحتن نأ انب ىرحو . لاجو نسح نم هب نادزت تناكام لك

 . ةيناويدلا لئاسرلا

 .* ةياويدلا لئاسرلا بانك
 5 ةفماخلا ناويد كانه ناكف « ةعونتمو 00 اذه لاوط نيواودلا تناك

 تاقفنلا ناويدو شيحلا ناويدو راقعلاو عايضلا ناويدو ةيلاملا نوئشلاب صاخلا مامزلا
 ناويدو ةمذلا- لهأب صاخلا ةيزجلا وأ ىلاوحلا. ناويدو تاكرتلا ناويدو فاقوألا ناويدو

 ءاشنالا ناويد ًاعيمج نيواودلا هذه نم مهأو « ةيناويدلا تاباتكلا هيف ظفحت ىذلا ةّلسلا

 ناويدتلا ديك نويس وبلا قعو ماعلا دادغب مكاحو ةفيلخلا نع ةرداصلا لئاسرلاب صاخلا

 هيلع موقي ناك ام ًاريثكو : ءابدألا ٠ نم نيبمانلا ضعب هل اوذختاف دادغب ىلع مداد ليف

 ىذلا (77 ىلهملا وع ولا نسح ركذ هل ناكو مهدهع ىف هئابعأب ضمن نم لوأو « مهريزو

 نم ةفئاط هتميتي ىف ىبلاعثلا دشنأو ًابتاك ًارعاش ناكو "9# ةنس ذنم ىهيوبلا ةلودلازعملرزو
 ىف عجسلاو « هتاباتك ىف عجسي ناك هنأ ىلع لدت ةريصق لوصفب هيف ىتكاف هرثن امأ « هرعش
 ىضم دقو « ىلاثلا ماعلا ريععلا باتك ق انب رم م ردت رع ذنم ميدق دادغب ناويد

  ىجح ةباتكلاو ةرازولاب ًاضهان ىبلهملا لظيو . نوعجسي ًاعيمج هرصع دعب نيواودلا باَّنك
 2« فسوي نب («) زيزعلا دبع مساقلا وبأ هدعب دادغبب نييبموبلا باتك مهأو 1 نايف ةنس هتافو

 بتكو 4/7 تارذشلاو 118/9 ءابدألا مجعمو (قازعلا ..مسق): .ةديرخلا- هتمجرت ىف رظلا (1)
 . هتافو ةئس "ىف ةماعلا خيراتلا ”و لا

 . 1١17/1" ةميتيلا ىف هعجار () 2 مظتنملاو 587 / ؟ ةميتيلا هتمجرتو ىبلهملا ف رظنا (؟)
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 . عيمجو ةيافكلاو ةعاربلاو ةباتكلاو بادآلا ىف نيمدقملا دحأ ناك : ىبلاعثلا لوقي هيفو

 25 520 ةنفأبأ لوط ةلودلا دضعل لئاسرلا ناويد .هدلقت عم ناكو « ةسايرلا :كاوذأ

 هلئاسر نم عطاقم ىلاعثلا درويو . «هدالوأل تاعفد هدعب ةرازولا كلو ,هئارزو'

 : بتاكر بكأ بير نودبو . هرصع ىف نيواودلا باتك ةداع ىلع عجسلا اهيف عيشي ةيناطلسلا

 ىنعو . ليلق اع هلك همدخمز ئناصلا .قاحساإ وبأ نيييموبلا» مز ةيناويدلا نافل +

 ءالعلا هيلع اودجو دادغب اولخد نيح نيحو ءاشنإلا ناويدب نييبيوبلا لثم نويقوجلسلا

 لظي نأ اوأرو 7*4 ةنس ذنم ةفالخلا ناويد وأ ز زيزعلا ناويدلا بتاك ناك دف ايالّصوملا 0

 وه هصخنسو « هبحن ىضق ىتح ءاشنإلا ناويد ىلع وهو نينسلا نم

 ةلودلا توديع وحجاب «ريظنلا دوا وهدم :ةاوردلا اولوتأ قم مهأو . ةدرفم ةملكب رجتآلا

 ءافلخ لا نم ةسمخ رصعل ةفالخلا ناويد ئشنم ىرابنألا ميركلا دبع نب 27 دمحم هللا دبع وبأ

 ىلإ 50 ةنسا 9 ةفالخلا اولوت نيذلا دجنتسملاو ىتقملاو دشارلاو دشرتسملاو رهظتسملا مه

 ةنس نيسمخو امن ءاشنالا بتاك لظ كلذبو « ةلودلا ديدس ةافو ةنس ىهو ههرمب ةنس

 ًائيش ىذنشقلقلل ىضعألا حبصالو داعلا لجسي ملو « نيعستلا براق ىتح رمع هنإ لاقيو

 ًامئاق لظو , ميركلا دبع نب دمحم نب "دمحم هنبا ءاشنإلا ناويد ىلع هفلخو . هرثن نم

 .ةفيلخلا 1 ى ناويدلا اذه اولو نم مهأ ناك امبرو . هاله ةنس هرودب قوت ىّتح هيلع

 اليوط ةرنو ناكلخ نبا هب داشأ دقو ه4 ةنس ىوتملا ةدابز نب 297 ىبحم هللا يدل رصألا

 ملعو هقفلا ىف هتكراشم عم باسحلاو ءاشنإلاو ةباتكلا رومأب ةفرعملا هيلإ تهتنا» الئاق

 ::تامدخ هذه قزثاثأ ىلا هابص نم ناويدلا مدخو . . كلذ ريغو كريصالاو مالكلا

 بلاغلا ناكو « ةراشإلا فيطل عيضرتلا ولح ةركفلا ديج ءاشنإلا ىف ةرابعلا حبلم ناكو

 ظففتحا دقو . «ةغيلب لئاسر هلو « عيجستلا بلط نيزك ىناعملاب ةيانعلا هلئاسر ىف هيلع

 عاطقإ بحاص .لرغط ىبئاوطلا ىلإ رصانلا ةفيلخلا نع اهب بتك هل (© ةلاسرب ىدنشقلقلا

 3 لال نفت ةنا ريك نا تاط امدنع هتعاطل ًاقرافم اهنع حزن هنأ ةفيلذللا غلب دقو « ةرصبلا

 - «٠ لوبقلاو 3 هاقلتيس ةفيلذلا نأ ركذيو ةعاطلا علخ نع هءانثإ لواحي ةلاسرلا وهو

 ظ : لوقي اهيفو

 تارشع تضمو « هيلع

 )١( قارعلا مسق ) ةديرخلا رظنا ( ١/١40 والنتظم 
 تارذشلاو "54/8 ةرهازلا موجنلاو ٠

. 
 نباو ١1/١ ( قارعلا مسق ) ةديرحلا ىف هرظنا (؟١

 . هاله ةنس تايفو ىف ريثألا

 ١5/٠١ ءابدألا مجعم ىف ةدايز نبا ةمجرت رظنا (8)
 تارذشلاو ؟44/ 5 نانجلا ةأرمو ”44/ ناكلخ نباو

1 . [ 

 (ةيرصملا بتكلا راد 0 ىنعألا حبص (:4)

754 . 
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 هتكّح نم الإ اهتاددجتمب سنأي الو « بئاجعلا فئاحص مايألا نأ الولو»
 هلاك لغب ةروغو» فلوس نم ةرزع الا اهارأ اند نإ ود تدرك هد قدما 1 وراحت
 . بئاصلا ركفلاو حجارلا لقعلاو ديدسلا ىأرلا كلذ ىلع للزلا لدي نيأ نف الإو
 نع فارحنالاب « هيفالتو نكمملا كاردتساب ىضقي لقعلا نأ ريغ « هيف مالكال تئافلاو
 . «جضانلا ركفلا ةعجارم ىلإ سفنلا ليوأت نع عوجرلاو « قداصلا ىأرلا ىلإ ىوملا

 لب ٠ لمعت وأ فلكت نع اهيف عجسلا لخدي ال ' ء وحنلا اذه ىلع ةلاسرلا ىضممو

 رك ةغيصو ةرابع لك عم بج ةلواحمو هب نايتإلا دمعت نود ًاوفع هنم قأي اب سأب ال

 عجسلا ى قرغ اوناك دقف « هدعبو هلبق ءاشنالا باتك نيب ًاذوذش ناك ةدابز نبا نأ نظلا

 هتايح نأل « ًاغيلب ًابتاك ناكو « ىناهيصألا داعلل ضرعن ملو . مهناذآ ىلإ عيدبلا تانسحمو

 ىرحف « (هنيواود ىف لمع ذإ « نيدلا حالصو نيدلا رون 3 ى هل 0 امنا ةيبدألا

 نيذه لظ ىف اوشاع نم عم ءرصمو ماشلا ىف ةيناويدلا لئاسرلا باتك نيب عضوي نأ
 ناكو 58١ ةنس قوتملا ىنيوجلا كلم اطع اناقليو لوغملا مايأ ىلإ ىضمتو كيهيظنلا نيلظبلا
 مهنم « نيديجملا باتكلا نم ةفئاط هيف تو متها دقو « دادغبب ناويدلا سيئر

 . 588 ةنس ىفوتملا ناريمأ نب ىلع نيدلا "7 فرشو 5417 ةنس ىفوتملا ىلبرإلا نيدلا !"”ءاهب
 انب رم ىذلا وكالوه نب رادكوب مساب امرا هلك ييكاداتاك يلع حبص ىف اناقليو

 ةلاسرلا أما. محا مساب دلو ع همالسا و <81 ةنس ف ملسأ هنأ لوألا لصفلا ىف

 نووالق روصنملا كلملا ىلا دوطعا ؟ناطلسلا نع .ىلصوملا ىسيع نب رخفلا اهبتكف لوألا

 ةمعن نم هيلع هللا ّمتأ امب اهيف هرج 58١ ةنس ىلوألا ىداج ىف ةيرصملا رايدلا بحاص
 : "9 طغلا اذه ىلع اهحتتفي وهو « مالسإلا

 دق « هتياده رونو « هتيانع قباسب ىلاعتو هناحبس هللا ناف دعب امأ ءرصم ناطلس ىلإ»

 فارتعالاو « هتيبوبرب رارقالا ىلإ ةثادحلا ناعْيَرو ابّصلا ناوفّنَع ىف اندشرأ ناك
 داقتعالا نسحو « هتوبن قدصب مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع دمحمل ةداهشلاو « هتينادحوب

 ملف ( مالسإلل هردص حرشَي هيِدَهَب نأ هللا دري نف) هتّيربو هدابع نم نيح اصلا هئايلوأ ىف
 انيلإ ىضفأ نأ ىلإ « نيملسملاو مالسإلا رومأ حالصإو « نيدلا ةملك ءالعإ ىلا ليم زن

 : ةدئاطلوبةفالقلا تقال نسم اننلع قضأف فلما ةروتوبكلا اكيعاوب ليلخلا انيبأ دع

 )١( تايفولا تاوف ى هتمجرت رظنا ١4/1٠ ص (دادغب عبط -داوج دنعو  48١ىوازعلا دنعو 35١/١ .
 ىوازعلا ١/ )*( . 7094ىشعألا حبص 56/8 .

 قطصم قيقحن ) ةعماجلا ثداوحلا ىف هعجار (؟)



 . «هفراوعو هئالآ ليزج ىف انلامآ هب قّقح ام
 طساوأب ةخّرؤم ةلاسرلاو . ةديجلا ةغايصلاو عجسلا نم ةروصلا هذه ةلاسرلا ىضممو

 نيدلا )”رصان 581 ةنس ناضمر ىف درلا بتكو ةئاّيسو نينامثو ىدحإ ةنس ىلوألا ىداج
 ناطلسلا ركذ دقو . نووالق روصنملا ناظلسلا نع ءاشنإلا بتاك سابع نب ىلع نب عفاش

 تاراغلاهرك اسع ىلع مّرح هنأ اضيأو همالسإ - حضاو وه ايك-هتلاسر فوك الوه نب دمحأ
 ٍباّتك نمو . ىلاعلا حالص نيطالسلا قافتا ىف نإ ةلاسرلا لوقتو « دالبلا ىلع
 ةنس قوتملا نيدلا ماظنب بقلملا ىربعجلا نمحرلا دبع نب (9 ىبحي نماثلا نرقلا ىف ءاشنولا

 رصم ىلإ لحر هنأ ودبيو . 2 ) ديعسوب ناظلسلا نع بتكي ناكو ٠
 نع ءاشنإلا ةباتك ىف هتفيظو ىلإ ديعأو , دادغب ىلإ داع مث « ناطلسلا ةافو دعب قشمدو
 هللا حتف نب هللا دبع ىدادغبلا 7 ثايغلا عساتلا نرقلا رخاوأ ىف اناقليو . هتافو ىلإ اهماكح
 تلخد ام ناعرسف ءرصعلا اذه ىف مهم بتاك نع عمسن دوعن الو « دادغبب ءاشنإلا بتاك
 هنأش فعضف « دادغب ىف ءاشنإلا ناويدب متهتال تناكو , ةيناهعلا- ةلودلا مكح ىف قارعلا

 ىبأ : رصعلا ىف نيواودلا بدوام دنع ًاليلق فقوتن نأ ريخلا نم لعلو . دح دعبأ ىلإ

 ريثألا نب , نيدلا ءايضو ايالّصوملا نب ءالعلاو ءىباصلا قاحسإ

 ءىباصلا © قاحسإ وبا

 نم هئابآ لصأ « قاحسإ ىبأب ىنكملا ئلاصلا نوره نب ميهاربإ نب لاله نب ميهاربإ وه
 اهيف مزلو «٠ بداتو فقثتو اشن اهبو « ةئاءلثو نيرشعو فين ةنس دادغبب دلو « ناَرَح
 لوقيو « كلفلا ملعو ةسدنهلاو ةضايرلاو بطلا نم مهدنع ام دخاوب نييتارطا هيلا وم

 بدألا وحن ديدش عوزنب كب سف ىف ًسحأ هنأ ودبيو . تاثلثلا ىف فلؤم هل : ىطفقلا

 0 ع ةيرثنلاو ةيرعشلا صوصنلا ىلع بكي ذخأف نيواودلا باتك نم حبصي نأو

 ظ حاو  ىبلهملا ريزولا هيلع فرعتو باوبألا , تحتفف ًارعاش ناكو ؛ ميركلا نارقلا
 مغ ةنس لئاسرلا ناويد هدّلق نأ ثبلي ملو ؛ هسنأ سلاحم هرضحأو « هسفنل هعنطصاف « هب

 )١( ءاكحلا خيراتو "49 ص ةمكحلا ناوصو ظ . 350/07 ىشعألا حبص للقفطى 

 رجح نبال ةنماكلا رردلا ى هتمجرت (؟) ١97/8 تارذشلاو له ص ٠١6/7 ةسناؤملاو عاتمإلاو 8/1١

 ىثعألا حبصو (سرهفلا رظنا) نايح ىبأل تاسباقلاو ل
 نفلا انباتكو ( سرهفلا عجار ) م-د5١/0و 148/5  اهدعبامم م ةميتبلا ؛ئباصلا ةمجرت ىف رظنا (:5)

 . 57 ص ( ةنماثلا ةعبطلا ) ىبرعلا ردلا ْ هبهاذمو 5565 ءغ د ناكل ن نباو "7 ./ ءابدألا مجعمو
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 . «قاحسإ ىبأ ىلع ضبق هلاومأ ىبيوبلا ةلودلا زعم رداصو 07 ةنس ىبلهملا ىّفوت اذإ ىّتح
  وفعي هتلعج دئاصقب ةلودلا زعم فطعتساو . هئاصلخو هياحصأ نم هيلع ضبق نميف ئكناصلا

 - ةلودلا زع هنبآ دهع لاوط هيلع ًامئاق لظو . لئاسرلا ناويد ىف هلمع ىلإ هديعيو هنع

 0 ىبيوبلا ةلودلا دضع همع نبا نيبو هنيب فالخ بشن دق ناكو  رايتخب
 امهنيي حلصلا روقت نأ ثدحو « هلي ةلوذلا دضع ىلإ تابتاكم همساب بتكي كلذ ءانثأ ىف

  دضع ىلع طورشلا هيف ىفوتسي نيمي ةخسن بتكي نأ ئباصلا ىلإ رايت بلطف « ةرم تاذ
 نأ فرعو « نيعلا فلح نم 5 كاذنيح ةلودلا دضع دجب مو ع ءافيتسالا قح ةلودلا

 نيب برح تبشنو « فورظلا تروطتو . هيلع كلذ دقحف « هبتاك ئناصلا قاحسا ابأ

 لع ةلودلا كف لوقا وب اهيريط اناس نر ان لطقمو 3 ني ةلوقلا اتيقعو ناووتل ١

 ضعب لازامو . نوجسلا بهايغ ىف هب جزو ىباصلا لقتعا ام ناعرسو . قارعلاو دادغب

 « هيوب لا رابخا ىف اباتك فنصيل : ةلودلا دضع لاقف « هل نوعفشي ةلودلا لاجر رابك

 اع لئّس هنأ ةلودلا دضع ىلإ لقنو «نجسلا ىف وهو « ىجاتلا »باتك فينصت ىف ذخأف
 نأ ممصو « ًاديدش ًاقنح هيلع قنحف . اهقفلأ بيذاكأو اهقّمنأ ليطابأ : لاقف « عنصي

 هنع افعف « هل نوعفشتي ةلودلا لاجر رابك داعو « ةلتق عنشأ لت ةليفلا ٍلجرأ" ع

 ناويد ىلوت ىلإ داع ا/7 ةن :لودلا هضع قوت اذا حب + ةهمانأ ىف ادعم للظ هنأ ةلا

 هناو دادغب ةئباصلا اق ىلوتي ناك هنا اولاقو . ل84 ةنس هتافو ىلإ هيلي لظو ءاشنالا

 ناكف فينخلا نيدلا ىف هلخدي نأ اراوه ةلودلا رخل راعي لولا هك ناميالا ديدش ناك

 نوضتري مهفارزوو نويبيوبلا ماكحلا لظو ..نيملسملا عم ناضمر رهش موصي ناكو . 5-5 ئ

 ' هعم اوحماست مهناكو 5 موجنلاو ب نكاوكلا ةديغ' ةئباضلا دحأ ناوندلا نمار: لع ةوكي نأ

 ىف رصادملا قت هب , نمو ةغالبلا ىف قارعلا دحوأ» هنا ىبلاعثلا لوقي ٠ ةباتكلا ىف هقوفتل

 نايح وبأ لوقيو ( ةعانصلاو ةعاربلا ىف ةياغلا عولبب هل تاداهشلا قفتتو « ةباتكلا

 وهف كبس انيك زيربإ بهذ وه امنا « هموظنم هروثنمو « هروثنم همظن» : ىديحوتلا

 برك رعت دقو ب قاتلا افا ةلئاع مور قع ادا هقساات مالكلا نم نونف هلو '. الحاو

 تانسحملاو عجسلا عباوطب ةعوبطم ىهو « نيدلجم ىف نانبلب هلئاسر نم تاراتخم نالسرأ

 ثيداحألا ضعب اي اممضيو « ميركلا نآرقلا عا قرف ًاريثك سبتقب ابيفو : لا 0

 ىتح لئاسزلا لوأ .تاديمجتلا ىف ليطن ناكو « ةثيدحلاو ةيدقلا راعشألا ضعبو ةيوبنلا

 : هلئاسر ىدحإ علطم ىف هلوقك « نيملسملا ةّلج نم هنأ هؤراق نظيل

 , دحوتملا « توكلملاو ءايربكلاب درفتملا « ميدقلا ىلزألا « ميظعلا ىلعلا هلل دمحلا» ٠



 كفاح

 ةرازف هضم الوب كراك اههإ د ورررت الوب ع تاقيفلا ودق ألا ىنلا دور كروز وب ةيلكيلاب"

 بولقلا هليختت الو « اهرظاونب نزيعلا  ةلكيف الور ..ناع نؤوقا هر ديكو د ناكف

 ظ . «لّقت امو ضرألا قلاخو « لظت امو تاومسلا رطاف « اهرطاوخم

 باتكلا دحأ هاننظل هبتاك ئناصلا نأ فرعن ملولو « ًاليوط ديمحتلا اذه ىف رمتسي وهو
 الف « تاقولخم اب هبشلا' نع هبيزنتو هللا ةينادحوب نينمؤملا. « لازتعالا ةفاقثي نيفقثملا نيملسملا

  نويعلاف « ضرع الو مسحب سيل ذإ ع تافص الو تاهج هدحت الو نامز الو ناكم ه هرصخ

 ديمحتلا نم روطسلا هذه قو . نضر الاو تاومسلا عدبم « هليختت ال رطاوخلاو هلثمتت ال

 « نيتعجسلا ىتياهن نيب عمجي ىذلا ىورلاب هيف ىنتكي ال وهو « عجسلا ىلع هتردق حضوي ام

 نأكو « اههتانكسو امهتاكرحو |هفورح ددع ىف نيتعجس لك ظافلأ نيب نزاوي نأ لواحي لب
 ةملكو «ميدقلا ىلزألا» اهيلي ( مظعلا ىلعلا» ةملكف « ةلباقتم ةيقيسوم فوفص ةلاسرلا
 لكف « تاعجسلا ىلاوتتو « توربحلاو ةمظعلاب دحوتملا » اهيلي د (« توكلملاو ءايربكلاب درفتملا)

 هذه هل أرقاو . ظافلألا ءافطصا ىف ةراهملا عم « قيسوملا اهسرج اهتيلات ىف عمست ةعجس

 هدري ناو ةلودلا دضع فطعتسي نا اهيف لواح . . ةلودلا زع ناسل ىلع ةلاسر نم ةعطقلا

 ] 1 مِحَرلا ةلص نم امهيب اه ىلإ
 فرانكو و ةلوصأ تباتم نع هعورف :تبانم لوزت نأ عيلان اذه ع مظعأ نم ناو

 مقارأ 39 ىرستو « ةنحاشملا براقع مهنيب بدت نأو « هشورع بئاوذ نم هداتوأ ىسارم

 مهتادعو مهدادضأ نم ةموسحم تناك دقو )ع مهتاذ نم مييف ىهاودلا ٠ تو ةحفادلا

 ةرابع لك نيب عجسلا مزتلي ال ةليلق نايحأ ىف ناكهنأ ىلإر يشنل ةعطقلا هذهب انلثمت امنإو

 نيترواجتملا نيتغيصلا تالك نيب ةقيقدلا ةيتوصلا ةنزاوملا اهيف مزتلي ناك كلذ عمو « اهتيلاتو

 انونف هل نأ ىلإ راشأ نايح ابأ نأ انب ّرمو . اهتياهن ىف ىورلا لثات نم اههصقن ام ىنالتي ىّتح
 تسيل ىهو « هل ةيلزه لئاسر ضعب ىلإ كلذب ريشي هلعلو « دحأ اهيلإ هقبسي ل مالكلا نم
 ءىش لاخدإو كاحضالا ىلإ اهب دارأ لئاسر ىه امنا « ةداج ةيناوخإ الو ةيناطلس لئاسر

 ةعقر ىلع اًدر اهبتك ناكلخ نبا اهاور ةلاسر كلذ نم « هئراق ىلع ةداعسلاو رورسلا نم

 : لوقي اهيفو « هتعقر ىف كلذ ركذو « ًالَّمَج هيلا ىدهأ ناك « صخش نم هيلا تلصو

 « داليملا مداقتم اشبك تيأر رضح نأ الف . . « ًالمج هتلعج (ًاشبك) ًالّمَح تركذ»
 - ترصقو « هتمامد تنابف . . روصعلا هيلع تبقاعتو « روهدلا هتنفأ دق « داع موق جاتن نم
 قوف دجن ال . . ماظعلا ىراع ؛ ماقسألا داب « اليزه ايلاب .« اليكض الحان داعو ع هتماق

 . هدهع ىعرمل اي دعب و « هدقف الكلل لاط دق « ًابشخ الإ هنم كدي قلت الو « ًابلس هماظع



 ا

 ىدشنأف . . لايعلل ةفيظو نوكيل هحبذأ تلقو . . اماح الإ وشل الو « امان الإ تقلاري م

 : رافشلا كدحو « رانلا تمرضا دقو

 0 0 نميف ّمُحشلا بسحت نأ 2 ةقداص كنم تارظن اهذيعأ

 لكأ دق رهدلا نأل لكألل حلصأف محل ىذب تسلو « ىحبذ نم ةدئافل امو : لاق من

 حلصي برص ىذالو « ىمدأ 5 دق مايألا نأل غابدلل 0 دلج ىذ الو « ىمحل

 . 2ىربو ( تبهذأ ) تَّصَح دق ثداوحلا نأل لزغلل

 ىلع لدت ىهو « حورلا هذه نولمحي نيذلا مه نوليلقف ؛ الهس ًائيش ةهاكفلا تسيلو

 هعجسو . هيرصاعم سوفن نم برق كلذلو « ثيدحلا ولح رضحملا فيطل ناك هنأو هفرظ

 « قيسوملا ءادألا لمتكم ةيبدألا لئاسرلا زيح ىف اهلخدن نأ انب ردحي ىتلا ةلاسرلا هذه ىف

 ثالثلا تاعجسلا ىف اك ةعجسلا لوطت دقو . ةقاشرلاو ةبوذعلا هيف ىرّسَت ًارصق ريصق وهو

 اننأكو اهتيلاَتو ةعجس لك تاملك نيب ةيتوصلا ةمءالملا لاّيكاب اهيلع لاتحي هنكلو « ةريخألا

 نمر شع عبارلا ءزجلا ىف لتحت ىرخأ ةيلزه ةيبدأ ةلاسر ئىلاصللو . ةمات ةيقيسوم تالداعم ءازإب
 لفطتم ناسل ىلع هبتك لفطتلاب دهع ةروص ىهو «ةريبك تاحفص() تس ىشعألا حبص

 سرع نب ىلع ىمسي «٠ ئشان لفطتم ىلإ اكيلع ىمسي ناك هرصع ىف ريبك ىدادغب
 لفظتلا نم هومر ظفحو هنّس ءابحإب هذيملت ىلإ دهع اكيلع نأب هلبتسي وهو ء.لفرلا

 ل اهفارطأو اهداوس ىف اهفانكأو (اهيحاوض) اهضابرأ نم اهب لصتي امو دادغب لهأ ىلع

 درس ف لكغابو مضه ا ةدوجو « مُهَلل ةريكو « ءاقللا ةدشو « ءايحلا ةلق 7 ةفايعموت

 . : هنأ كلذ نما « سرع نيا اهعبتي نأ بجي ضئارفو رماوأ لكش ىف هاياصو

 :ةفائارسف غار زولاو:ءارمألا  طمسو:# هابارغب ءامظعلاو ءاربكلا دئاوم دمتعي نأ هرمأ»

 نيمرعلاو# واحلا نايقتم قم « راصمألا اق معو: ناخملا ضرس نقرا عبتي نأ هرمأو

 نيلغاولا مجهن : ىلع اضع « نيلفطتملا ليفطت ىلع اوربَص ايرو . . (ناتخلا) راذعألاو

 مهقالخأ ا 8 هد ظ ةلْذّرلا مهلفاحم ق كلذب اوثدحتيل ( لفطتلا فق نينعمملا)

 « اهيلامحو خباطملا ءالكو قفاريو « اهيربدمو رودلا ةمراهق قداصي نأ هرمأو . . لدن

 لهأ نم دوبحم ثيحب اهنوعضيو ؛« مهب راشمو ميم ةّمزأ مهباحصأ نم نوكلمي 1

 ىأر اذاف « نيعيابتمل مساومو + عيقرسملا هقاونعا كيم نأ ةرماول مهفراعمو مهتادوم

 لثع كل نورهاظتي نيذلا هيدساح نم هريغو كرعاش فيس اهيف بتاع ىلا هتديصق نم ىنتملل تيبلا )١(

 00 .اعادخو اهيومت هتدوم 2 تارظن ىلإ دوعي اهذيعأ ىف ريمضلاو . ىنادمحلا ةلودلا

 700/1١4. ىشعألا حبص (؟) نيب قرفت الف كعدخت نأ ةريصبلا كتارظن ذيعأ : هل لوقي



 غال

 ىلإ اهعيشو « اهب دِصقّملا ىلإ اهعبّتا « اهيرتشم دشتحا دق ةمعطأو « اهيف ديز دق ةفيظو
 لزانم ىلع داصرألا بصني نأ هرمأو اضل تاقيم ملعتساو ء اهل ىواحلا لزنملا

 لمح ابل له . مهمعت ٍةبدأمو « مهمضب هبا عمجل ريخ هاتأ اذاف « نينغملاو تاينغملا

 ضو نأ هرماو: . ءرهاكلا اعلا ءرصاهلا ْثيَللاو « مهتلملا نابعثلاو . مقتلملا توحلا

  نإف « ًاحشك هنود ىوطيو « ًاحَفَص آ هقحلي امم ريثك نع برضيو « هّسح طلاغيو « هسفن

 . هسار ىف ةعفّصلا هب تعقو نإو « هقح ىلإ لوصولا ىف اهيلع رَّبَص « هقلح ىف ةّرْكلْلا هتتأ

 . «ءافصلاو فطللاب هلباق « ءافحلاب قال هيقل نإو « هسارضأ عقومل اهيلع ربَص
 مهنم تأشن دق تناكو « دادغبب نيعكستملا نيلفطتملا ةايح روصي وهو « عيدب دهعلاو

 دقو « ةيذكلا لهأ مهو « ةيبدألا ةذاحشلل ةليسو هتذختاو بدألا تفرتحا ةريبك ةقبط
 ريوصتل هكفلا رعشلا نوذختي اوناك فيك نيروصم عضوملا اذه ريغ ىف مهنع انثدحت

 دادغب لهأ نأ ىف بيرالو . مهيعماس سوفن فق رورسلا ثعبي ب ًاريوصت مهسؤبو مهسالفإ

 هيف هعجسو « هوركذت وأ فلاسلا اصلا قحسإ يبأ دهع اوءرق الك ًاليوط نوكحضي اولظ

 نجح هيةاذآلا دلتا اهاذبد ني لا اه اةلواط وأ ةرضق هاوس + قيسولا كادألا ليكم

 . ةعيدب ةيقيسوم ةذل هيلإ تصنت

 ظ ايالصوملا نب 2” ءالعلا
 ةنسدلو»+ عداذعلا انالّضوللا نب نهر: ني نسحلا نب ةالغلا ةعسوبأ ةلودلا نيمأ وه

 ظفحو بدألا ةسارد ىلع لبقأو « اًينارصن أشنو « هابرمو هؤشنم ناك اهبو دادغبب

 قاحسإ ىنأ لثم هسفن دعي ىتح ميركلا نآرقلا ظفح ىلع لبقأ اك٠ رثتلاو رعشلا نم هصوضن
 مئاقلا ةفيلخلا ثبلي ملو « ةيداب نسانلا ريم اه ناعرسو + قيفاوذلاب ان نوكيل ىئباصلا

 ةليلظرلا هله دل :كراطوس ها نم هيكل قاذف ءاشنالا بتاك هلعج نأ (ه 4507-4779

 491 ةنس ىفوت ىّبح ( هه7١- 441/) رهظتسملاو (ه ( 1817/- 451/) ىدتقملا دهع ىف

 نسحو ملسأف « هتمعن كلذ ءانثأ ىف هيلع هللا متأو . ةنس نيتسو اسمخ اهلغش كلذبو

 نمز ى ناك هنا لوقي ىاهبصألا داعلاف « همالسإ نمز ىف هل اومجرت نم فلتخاو « همالسإ

 . 485 ةنس تناك اهنأب ةنسلا نيعيو ىدتقملا نمز ىف ناك هنإ ناكلخ نبا لوقيو , مئاقلا

 )١( ناكلخ هصوصن نم هب اندهشتسا امو هتمجرت ىف رظنا #/  48١ىثعألا حبصو 404/5 :41٠6:
 (قارعلا مسق) ةديرخلا ١١/١ ايها“ 141/9 مظتملو ٠١/الا 2154 2.544

 ص نايمهلا تكنو  3١١ةرهازلا موجنلاو / ١189 نباو
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 هتايح رخخآ ىف ءالعلا رصب فك دقو . دادغبب الي وط لظ هنأل داعلا ىأرب ذخألا ىلإ ليمتو .

 لك ىدتقملا دنع ديزي ههاج لظو . هنع لئاسرلا بتكي نسحلا نب هللا ةبه هتخأ نبا ناكف

 . رهظتسملا دهع ىف اههمضي لظو ةرازولا ىف ةباينلا لئاسرلا ناويدل هتساير ىلإ ّمض ىتح موي

 هلضف ةرازغ نع ربعت هلئاسر « ءارآلا ديدس « ءاشنإلا غيلب ناك» : هنع داعلا لوقيو

 يارد مهب بري نيذلا. نيفورعملا . تاتكلا دحأو : ىدفصلا لوقيو («هملع روفوو

 : لئاسر ثالثب سداسلا .هئزج ىف ءالعلل ىشعألا حيص باتك ظفتحا دقو

 ا ا

 ةفيلخلا نم ةهجوم ةيناث ةلاسرو « ةنْرَغ بحاص ىلإ مئاقلا ةفيلخلا نم ةهجوم

 ظفتحا لثملابو . زستا ىلإ هنم ةهجوم ةثلاث ةلاسرو هل ًاريزو هنّيع صخش ىلإ ًاضيأ مئاقلا

 ةنطلسب نيفشات نب فسويل دهع اهالوأ « ىرخأ لئاسر ثالثبرشاعلا هئزج ىف ىشعألا حبص

 فسوي نأ فورعمو « مئاقلا ةفيلخلا نم هيلإ هجوم وهو « برغملا دالبو سلدنألا

 ؛ ماع رشع ةينامث وحنب مئاقلا ةافو دعب 480 ةنس ىف سلدنألا ىلع نطلست امنإ نيفشات نبا

 ىلا 00 نوكم نأ امإو « برغملا دالب ىلع هتنطلسب اهانع .كيفلا فوكو نأ اماف

 ةفيلخلا نم وأ هدهع ق .ساذتألا ىلع فسوي نطلست ىذلا ىدتقملا ةفيلخلا نم فسوي

 - ةرشع عبرأ وحن ى عقي ذإ « ليوط دهعلاو 441 ةنس ذنم ةفالخلا ىف هيلات رهظتسملا

 ايالصوملا نبا ظفح ىلع حوضوب لدي امم « ةينارق ةيا نيرشع ىلع لمتشيو « ةحفص

 نم ةهجوم ةيناثلا ةلاسرلاو . ؛باصلا لثم هلئاسر ىف هئاوضأ قره نسق ناك ةناو.ةارقللا

 ىوت دق مئاقلا ناكو 40/7 ةنسب ةلاسرلا ىدنشقلقلا خّرأو هرزوتسا نيح ريهج نبا ىلإ مئاقلا

 ةنس ةرمو 40 ةنس ةرم : نيترم ريهج نبا رزوتسا مئاقلا نأ فورعمو « تاونس سمح ذنم .

 مث « نينس ةرازولا ىلع ىدتقملا ةفيلخلا هرقأو , ماقلا قوت ىتح ةرازولا ىف لظو ١

 . قيقد ريغ ةيناثلا ةلاسرلا هذه ىدنشلقلا هب خرأ ىذلا خيراتلا نوكي كلذبو . هلزع

 هتطايحب دهع ةروص ىف نييروطسنلا ىراصنلا قيلثاج ىلإ مئاقلا نم ةهجوم ةثلاثلا ةلاسرلاو

 ذخؤت نأ ىلع «٠ مهتالص راقمو مهرايدو مهعّيبو مهلاومأو مهسوفن ف هتلم لهأو وه ظ

 غلبي مل نمو ءاسنلا نود ةردقلا ىوذ مهاجر نم - عافد ةبيرضب هبشأ تناكو - ةيزجلا

 اسيئر ال ىروطسنلا قيلئاحلا لعحجي دهعلاو . ةنسلا ىف ةدحاو ةرم الا ذخؤت الو « ملحلا

 نادلبلا رئاسو دادغب ىف ةبقاعيلاو مورلل ًاضيأ لب «٠ بسحف نييقرشلا نييحيسملا ةرطاسنللا
 ةهجوملا ةلاسرلا فو نيفشات نبال دهعلا ى انتفليو . ماعلا ىراصنلا كرطب وهف « ةيمالسإلا

 ليطي ايالصوملا نبا نأ ىريساسبلا ىلع رصنلاب رشبت ىتلا ةلاسرلا ىف كلذكو ريهج نبا ىلإ
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 ىلع ىريساسبلا ةلاسر ىف ةالصلا ىرجتو « مقيم هللا لوسر ىلع ةالصلاو « هلل دمحلا ىف

 : طفلا اذه

 هب هل زاح ام هتمارك نم هالوأو « هابحو هتلاسرب مليم ًادمحم صتخا ىذلا هلل دمحلاو

 نمي دهاجف « لبسلا حضاو نم ءالخو « لسرلا نم ةرتف نيح ىلع هثعبو « هاوحو لضفلا

 نيدلا قى سانلا لخد نأ ىلإ . . هادمو هتياغ ىصقأ داشرإلا ف لبو « هاصع نم هعاطأ

 ا نارا فر اا يوب اهيقلاو امو ادد هر قا وكلسوب 4 اجتاوفا

 هللا 0 ) 0 ةيذع 0 0 ) 0 ةيهأو سس راثأو 3 مسابلا ةكحاض

 نيح سماخلا نرقلا فصتنم ىف لقألا ىلع ًاركبم ملسأ هنإ تلق اذإ ئطخأ ال ىلعلو

 . 484 ةنسرلسأ هنأ ىلإ ناكلخ نبا بهذ اى ال ىريساسبلا ةلاسر ىف ةالصلا هل

 اهسرحب عورت نأو هظافلأ ءافطصاب هيف ىنعي ناكو « هملق ىلع ليسي ناك عجسلا نأ حض اواو

 : نيمشات نب فسوي دهع نم ةيلاتلا ةرقفلا ىف ىرنام وحن ىلع عامسألا

 مهحنميو « هلّلقو هباضه نمألا نم مِهّلِحُيو « هلبق اياعرلا ىف لدعي نأ ةفيلخلا هرمأو»

 دهاعملاو مهنم ملسملا ىلع ىنضيو . . لالتخالا نم مهرومأ هب ىمحي ام « لاّيشالا نم

 مهنم ديلتلا قحليو « فيعضلاو ىوقلا نيب هيف ىواسي ام هتياعر لظ نم (”ىمذلا

 مهدادمإ ىف ىلاعت هللا ىلإ نيعجار « نوّصلا فنك ىف نيعداو لكلا نوكيل « فيرطلاب

 مْلَع رشنيو « هيف قحلا رصني ًارظن مهللاظم ىف رظني نأو « نَْملاو ةعاطلا نْسُحو قيفوتلاب
 ؛ هيلاجو رجألا بساك هب لظي ام ًانييمو « هبناج كلذ ىف مه الم ..ةينواظم ف :لادعلا

 ةحضاولا ةعاطلاب ىقلتم كلذ ى ىلاعت هللا رمأ العاجو « ناسحالاو لدعلا نيب مهل اما

 نال عل لا ءاتيإو ناسحالاو كا هللا نإ ) : ىلاعت هللا لاق « ناهربلاو ليلدلا

 ّ ( نورك ذت مكلعل م ىغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع

 هظافلأ ىفصي نأ عاطتسا ام لكب ًالواحت « هلئاسر ىف وحنلا اذه ىلع عجسلا مزتلي وهو

 هيف ريثأتلا نم غلبي ىّتحو ع عماسلا قورت ىّتح ناردألا عيمج نم اهيلحيو « بئاوشلا نم

نم هريغ ىفو دهعلا اذه ىف هرقف هب متخي امب هريثأت متتسي وهو « ديري ام لك
 دروب امب هلئاسر 

 . ةدئفالاو بولقلا هيلإ بذجتو مالكلا عشاي ءيضت ىلا ممكحلا ركذلا تايآ نم



 عة

 ريثألا نب نيدلا 2” ءايض

 ةريزجب دلو « ىرزحلا ريثألا نباب فورعملا ىنابيشلا دمحم نب هللا رصن نيدلا ءايض وه
 ظفحلا هوبأ ههجوو « ةغللاو ةعيرشلا مولعب ىّنَعُت ةرسأل 058 ةنس قارعلا ىلامث رمع نبا

 لماكلا باتك بحاص نيدلا زعو كرابملا : هيوخأ ْعّرف اك ةساردلل هغّرفو « ميركلا نارقلا
 مولعلل هتسارد مت اهيفو ها/4 ةنس لصوملا ىلإ هيبأ عم نيدلا. ءايض لقتناو . خيراتلا ىف

 ةميدقلا راعشألاو ةيوبنلا ثيداحألا ظفح ىلع ًبكأو « ةيغالبلاو ةيوغللاو ةيمالسإلا
 ىف هتاودأ هل تلمك هنأ ّسحأ الو . ىنتملو ىرتحبلاو مامت ىلأ راعشأ ةصاخو ةئيدحلاو
 لمعف « هريزو لضافلا ىضاقلا هب هلصوو 0410 ةنس ىبويألا نيدلا حالص دصق ةباتكلا
 ىَبلو :.ناردلا عالما دبا نم نيدلا رولا نسفالا هناك : رهشأ ةعبرأ وحن هنيواود ىف

 ىفوتو . ًاريزوو ًاراشتسم هسفنل هذختاو « هبتار سفنب هعم لمعلا ىلإ لقتناف « هنبا بلط
 ءامأف 6 وتطرق قردتلا فاي كلك . لضفأللا قشمد تراصف « نيدلا حالص

 اناطلس لضفألا حبصيو فورظلا روطتتو . هلتقب اوُمَه ىتح « اهلهأ عم ةلماعملاو ريبدتلا
 3 هولتقي نأ نيبقشمدلا نم افوخ هيلع لفقم قودنص ىف ارس هب قحليف ءرصم ىلع
 تارفلا ىلع ةعلق اهنم هضوعيو لداعلا هيع هتيتاهدخارو ًاماع رصم .قى نيدلا رون

 6 ع, ةدم هدنع ميقيو ع ةديدحلا هتيالو ىلا أ بم هءارو نيدلا ءايض جرحي و : طاب

 « بلح بحاص رهاظلا ناطلسلا هيخأ ىلإ لحريو 7017 ةنس ىف بام ريغ ىلإ هقرافي

 لبرإ ىلإ اهقرافيو « هلاح ميقتست الو « لصوملا وحن ههجو ىلويف « هدنع هماقم لوطي الو

 ةنس ذنم هاصع قلي اهبو « لصوملا ىلإ اهنم جرخي ام ناعرس لب « ماع فت هلو 1 ةقي

 نأ ثدحيو « هتايح ةيابن ىتح دومحم نيدلا رصان اهبحاصل ءاشنإلا بتاك حبصي ذإ 508

 . توملا اهب هكرديف « ماهملا ضعب ىف دادغب ىلإ 5اا/ ةنس ىف هلسري
 لوقيو هلئاسر ىف هبولسأ ةعورل ةميظع ةرهشب فالسألا دنع نيدلا ءايض ىِطَحو

 قا ان وروي. دشلاو دل سل قري سيتي ر انتخاب فيا كلت لدعت تناك ابنا ناكل قربا
 رّوص هيفو ؛رعاشلاو بتاكلا بدأ يف رئاسلا لثملا » : هباتك هترهش ببس ىف اهنم مهأ
 نم اهب لصتي امو ةيونعملا ةعانصلاو « ةيعيدبلا تانسحم ا نم اهب لصتي امو ةيظفللا ةعانصلا

 روطت : ةغالبلا : انباتك رظناو ١807/5 تارذشلاو »مو /ه ناكلخ نبا هتمجرتو نيدلا ءايض قفرظنا )١(
 . "8" ص (فراعملا راد عبط) خيراتو ىبهذلا ربعو ١5 (دادغب عبط) ةعماجلا ثداوحلاو

 18 / 5 ةرهازلا موجنلاو 41/ / 4 نانجلا ةأرمو / ١57
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 نم هلثمتو هباعيتساو هيلع فوكعلا ىلإ بتاكلا جاتحي ام مات ًاحيضوت ًاحضوم « نايبلا روص

 عم ىوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا ظفحو برعلا لاثمأو راعشألاو ةيغالبلاو ةيوغللا مولعلا
 .. هقفلا نم كلذب لصتي امو تايالولاو ةفالخلا ماكحأ ةصاخو ةيناطلسلا ماكحألا ةفرعم

 ةلزنمب رثنلاو مظنلل رئاسلا لثملا نإ» : اولاق نأ باتكلاب فالسألا ضعب باجعإ نم غلبو
 موقرملا ىشولا باتك اهنم ؛ ىرخأ بتك هبناجي هلو . «ماكحألا ةلدأ طابنتسال هقفلا لوصأ
 ىوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا تاياب ةناعتسالا نايبل نيلصف هيف درفأ دقو « موظنملا لَح ىف

 ..لئاسلا ف
 رهو «ةفنارردلا ةهلئاووبق هسا هتقيرط اننيعأ تحن عضي رئاسلا لثملا باتكو

 ظافلأ رثن عم « ةيعيدبلا تانسحم او ةينايبلا روصلاب هتيشوتو عجسلاب ءىش لك لبق اهيف ىَنْعي
 ةلثمأ باتكلا ىف قوسي ةداعو .رعشلا تايبأ لح اهيف ىوبنلا ثيدحلاو ميركلف نآرقلا

 روس تايا هؤاحيتسا كلذ نم « هلئاسر ىف هتعانص نم بناوج اهب روصي هتاباتك نم ةريثك
 قو) (اهنورت دمع ريغب تاودسلا عفر ىذلا هللا) : ىهو « تافاصلاو تايراذلاو دعرلا

 ىلعألا الملا ىلا نيكس ذل درام ناطيش لك نم افلح ( نودعوتامو مكقزر ءامسلا

 : برحلا رابغ ًافصاو هلئاسر ىدحإ ىف لوقي ذإ (بناج لك نم نوفَدَقُيو
 ءامس اهنأ ريغ « دمَع ريغب ءامسلا ْمْفَر فيك انارأو « دقعناف ًاَمفَش "7 جاجَعلا دقعو»

 نم دعوي ام ال ايانملا نم دعوي ام اهيفف ؛ "7 داعصلا موجنب كر دايجلا كبانسي تينب
 10 الا قط اش أل يردلا» قبطان فدقت امو» فازوا

 كلذ نم « هلئاسر ىف هظافلأو ىوبنلا ثيدحلل :هسابتقا: نم ةلثمأ انيلع نضرعيو

 نى اهاتلاو:تارثلا» وم ةضلق ليخأ تح ةوزغ قا ةنأ دي ةلعول ورلا خنق مور اذ
 هلئاسر ىدحا ىلا ريثألا نيا! كلذ لقنو ..:«ةوخولا :تعاشو + ةلئاق رافكلا هوجو

 رصنلا د هللا لوسز هدا ااا ًالئاق 6 قحسو ودعلا ىلع راصتنالا ًاقيضاو

 درويو . «هوجولا تهاش : انلقو « بارّتلا نم اك ودعلا هو. انديقو: 6 هوجرت عدلا

 اس هئق كسب اللا ننقل تيم فلل زوي« راتط الل هز وب ول لنآ نيل ايف
 وقر ذا. 3 هءرق ىذعلا قيزمنو اهئانب ديدجتو مورلا نم ثدّحلا ةعلقل ةلودلا فيس

 مئامَت اهيلع ىّلتقلا ثَنَا نيو ل
 ثعبف « نونج ةدلبلاب ناكاغأكوو» : الئاق ةلئامم ةكرعم فصو ى نيدلا ءايض هرئن دقو

 : ىرتحبلا تيب كلذ نمو . ( مئامت ىتقلا سوعر نم اهيلع قّلعو ؛ 0



 :ه*<

 - اويلسي مل مهنأكف ةرّمحم 2 مييلع َءامدلا تقرشأو اوبلس

 ب اقع يقع رافكلا ةيزي زرقا نبيا الاسر العب نع لع 3 لا د

 و ماكل ىز مهثذو ر راع ةروص ىف مهف « ع سابللا نع ءامدلا مهتضاعو اويلسأل

 ىّتح هوسبل امو ؛ رَري ملو مهيلع 2" ْبّيِجُي مل هنأ ريغ :ومجا اهسابل مهل طيخ ام عرسأ امو

 . قراخلا نانُسلا هجسن راعش وهو ءرهدلا ىلع قابلا ءرصنلا راعش مالسإلا سبل

 ع © ءاحلاو ىلّطلا ىف "7 ضيبلا تباغ امير الإ هسبال نع ٍبِْغَي ملو « قذاحلا ,عتصلا ال

 . «ماللاو مل لا نيب هنرعطلا لاو

 ام” «٠ تادلجم اهب بتك ةراهم ىهو « 0
 ليحت ىتلا ةثغلا عاجسألا ىلع ٍلمحي رئاسلا لثملا ىف هارنو . ةيناويدلا لئاسرلا نم

 ؛ ةركتبملا ةفيزطلا ىناعملا نم ًائيش لمحت نأ نود تالكل ًادشحو ظافلأل انفي -

 . عمسلا ذلي ال اى ركفلا عجسلا ذلي ال ثيحب

 ضعب كلذل برضيو « هعاجسأ ىف هتاراعتساو هروص ضعبب ناكلخ نبا هونيو

 يدعو ب هلئاصر نمت ابو: قاست قدر قذر كفر نقل تيمون اهلوت انمي ةانلكألا

 نبا لوقيو . (  لحّملا لتق هنأ تملعف هحيفّص ٌرمحاو « (4) لُحَللا انج ىهاضف هباضر

 نيدلا ءايضو. ( هبواسأ ىلع ةرنعل لقا ملو « نسحلا ىف ةياهن بيرغ عيدب اذهو» : ناكلخ

 هتلعجو . ةعئار ةزوص ًٌاقح ىهو « بدحلا ءامد هيأر ىف هناكو « لينلا ىمط ىلإ هب ريشي

 هتلعج امك ( ءاشنإلا ةعانص ىف ةعرتخلا ىلاعملا» هباتك لؤي ةركتبملا روصلاو قاعملاب هتيانع

 ىثثولا» : هباتك فلؤي ةيوبنلا ثيداحألاو نآرقلا تايآ نم سابتقالاو رعشلا لحب هتيانع
 ؤ . « موقرملا

 هدعب قارعلا ظحن ملو « نيديجلا باتكلا نم ناك ريثألا نين ةيدلا ءابضنا قلنا قو

 ىلإ نيواودلا تاتك كرئن نأ انين ردت . ةيقراسلا هداذتأ اقف وا هلاك ىلع ىناويد بتاكب

 قرر راو + وكيس قرا. :فليحفلا نا ا :ةسانلا ريضقلا ءابدأ

 )١( لحنلا انج . لسعلا ةوغرو قيرلا : باضرلا (14) . ايلعلا هتحتف وهو ًابيج هل لعج : بوثلا بيج :

 ) )0هلسع . فويسلا : ضيبلا .

 ) 29دجلا : لحملا (5) . . سوءرلا : ماهاو « قانعألا : ىلطلا
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 ىديحوتلا (1) نايح وبأ

 هرمار طرسا ىف تلا نقو ا ل

 روباسين ليقو زاريش هسأر طقسم ليقف « هتافوو هدلوم حخيراتو

 ذا « انيأر ىف حجارلا لوقلا وهو « دادغب ليقو « قارعلا ىبونجي طساو ليقو « ناسارخب

 هيلعو . ديحوتلا مساب فرعي دادغبب رقلا نم اعون عيبي ناك هابأ نأ هيمجرتم نم ريثك ركذ
 : هلوق ىنتملا ع لمح

 ديحوتلا نم ىىَلُخَأ هيف نه تافشر ىف نم  نفشري
 هل اومجرت نمم هريغو رجح نيا هيلا بهذ ام أطخو .رقلا اذه ىلإ ابسن هابأو وه هنأكو

 ال ءامدقلا ذإ « ةلزتعملا نم ىأ ديحوتلاو لدعلا لهأ نم هنأ ىنعت ديحوتلا ىلإ هتبسن نأ نم

 ابأ ليلق اع ىرنسو « ىلزتعم ريغ كاذو ىلزتعم اذه نولوقي امنإو « ةبسنلا هذه مهيلإ نوبّسْن
 بوسنم هنأ الو مهنم هنأ حيحصب سيلف , ةماع نيملكتملا موصخو مهموصخ دلأ نم نايح
 ىلإ حوضوب ريشي ام اذه قو . ديحوتلا رم عوياداو هادو هرعت عا نباوخاع ميلا

 فرعي امتا « فورعم ريغ ةقدلاب هدلوم خيراتو . ةعضاوتم ةرسأ نمو ايدادغب ناك هلأ

 صراف

 رشع ىف هنأ اهيف ركذ ٠١ ةنس ناضمر رهشب ةخرؤم هل ةلاسر توقاي”ىور ذإ « بيرقتلاب
 م١٠ ىتنس نيب عبارلا نرقلا نم ىفاثلا دقعلا ىف هدلوم نوكي نأ بلغيف نذإو « نيعستلا

 وت قسم لطورلازش ىف .ةاضع ىلا كقنناك ةروك ملا ةطلا ىف هنا :لاقرو او

 هتيسنج ىلع صن ةميدقلا رداصملا ف سيلو . 414 ةنس ىلإ هتافوب هيمجرتم ضعب رخأتيو
 حجري « ىبرع هنإ لئاق نمو « ىسراف هنإ لئاق نم نورصاعملا فلتخاو « هلصأ ىلعوأ

 ريشي ام رركو « ةيسرافلا فرعي نكي مل هنأب - هل توقاي همجرت ىف ءاج اك - هفارتعا هتبورع
 هر/١1ه ءابدألا مجعم هتمجرتوأ 0 أ فق رظنا 09

 قزاريشلا نيدلا نيعملرازآلا دش ١١١ /ه ناكلخ نب

 ءامسألا بيذهتو 1 ىكبسلأو 4 0 0

 , ”"هوإ '؟ ىههذلل لادتعالا ناذيمو 0م تاغللاو

 تاضورو "+9 /+ رجح نبال نازيملا ناسلو 0,
 تافلُوم رضاحلا رصعلا ىف هنع تبتكو ال4١ تانجلا

 سابع ناسحإو نيدلا نئيحم فزازرلا دبعل ةريثك ثوحبو

 ةلحم نم نماثلا ءزحلا ىف ىلع درك دمحمو ميهارب! ايركزو

 هميدقت ىف نيمأ دمحأو قشمدب ىبرعلا ىملعلا .عمجملا

 ىنفلا رثنلا هباتك ىف كرابم ىكزو لماوشلاو لماوهملا باتكل

 باتكلو لئاسر ثالثل هيتمدقم ىف ىناليكلا ميهاربإو

 باتكل هميدقت ىف نيسح قيفوت دمحمو نيريزولا بلاثم
 . ةيمالسالا فراعملا ةرئادو 8*ه/4 نالكوربوبتاسياقملا
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 هباتك نم نيثالثلاو ةعبارلا ةلأسملا فو « تاسباقملا ١ هباتك نم ةيناثلا ةسباقملا ىف كلذ ىلإ

 دض - ليصألا ىبرعلا عافد - ةوقب برعلا نع عفادي هنإف ًاضيأو . «لماوشلاو لماوهلا
 لك ىلع مهغل عفري اك « يلع اناكم مهعفريو « ىناهّيَجلا لاثمأ هيرصاعم نم نييبوعشلا
 . ةسناؤملاو عاتمإلا باتك ىلايل نم ةسداسلا ةليللا ىف اناقلي ام وحن ىلع عئارلا اهنايبل تاغللا

 نوكت نأ ىعيبطو « هئشنمو هايٌرَمو نايح ىبأ ةلوفط نع حضاو ءىش اانا نك نمبلو

 طخلا ملعتيو رعشلاو ل نآرقلا ظفحي هتادل لثم باّتكلا ىلإ فلتخي نأو ةيداع هتلوفط

 هعفدي هلعج ام « هرافظأ ةموعن ذنم ءاكذ لياخم هيف ظحال هابأ نأ نظلا ربكأو « باسحلاو
 ناولأ نم هم انول دارأ نم لكل ةأيهمو ةحوتفم تناكو « دجاسملا ىف ءاملعلا تاقلح ىلإ

 وبأ ةغللاو وحنلا ىف مهنم « هتاباتك ىف هتذتاسأ نم ةريبك ةفئاط نايح وبأ رك ذيو . ةفرعملا

 ةنس قوتملا ىنامرلا ىسيع نب ىلع نايبلاو ةغالبلا ىو 758 ةنس قوتملا قاريسلا ديعس
 ىعفاشلا ركب وبأ ثيدحلا ىفو "59 ةنس قوتملا ىذوُر ورملا دماح وبأ هقفلا قو 88
 ىفوتملا دينحلا ذيملت ىدّلُخلا رفعج فوصتلا ىفو « ”ه4 ةنس ىوتملا تايناليغلا بحاص

 م8 ةنس قوتملا ىلارافلا ذيملت ىدع نب ىبحي لئاوألا مولعو ةفسلفلا فو "48 ةنس

 ىدع نب ىبحب سلجم ىف هب فّرعت دقو « هركذ رم ىذلا ىناتجسلا قطنملا ناملس وبأو
 ضاسمك سلع وأ .ةوددق نال وب أ لقا 1ذإ: قع م ققو ةفادععب احتب تدقعتاو
 . هترضحب رودي ام لجسمو هنم رام سب نر. دو هياور وم تاحولا حبصأ ئدغ قب نع
 خلت وأ ةقارولا هفارتحا نون راع لك تلم اهنأو هتفاقث عاستا 2 بابسألا ربكأ نم ناكو

 + ماع لك فو.نف لك قب بتكلا نم ًاريثك هدبب بتكو أرق دقف « سانلل ةرجألاب بتكلا

 ننكر هدفي وشاوب د ارهشتوا ان هناك ماوس هتظفاحو هنهذ ىف هبتك امم ريثك عبطناو
 انين دع هتندكي اع ناكف: +:ناودلا هياتك ةضاقكو اهديبحصت .لعاةرفوتو ظحاجلا

 لب « ةسناؤملاو عاتمإلا باتك ةمدقم ىف ءاج اك « ةليزج ةأفاكم هيلع ٌرِدُيو هرصع ىف ةسيفن
 . نسحلا ءازحلا هيلع ىَرَجُي ناك هبتكي ناكام لك نأ ىف كشال

 دير هرعت اهكالا :رانزقلا وم سداجلاددتملا نئاوأ قحاانل ةلوهخ نارحع نا ةايس نظن
 فرعتيو 601 ةنس ىف جحلا ىلإ قالو ارو و تت + اقارو: قاك هنأ قم

 داع ود نادر هقاراتق قو نالوا ف نبا مهنم « ةيفوصلا نم ةعاج ىلع ةكم ف

 ىف سنأ هنأ ودبيو . ةفوصتملا ضعبب اهيف قتلاو 85# ةنس ىف دادغن ىلإ داعو . |مبيلإ اهبسن

 هسفنل دحي هلعل ىرلا ىف ديمعلا نبا ىلإ دصقي نأ ىأرف « ةيبدألا ةردقلا نم ائيش هسفن
 ةنس ذنم دادغب نع ًاديعب لظيو . ناسارخ ىف رمألا ىلوأ هب ىصوي هلعل وأ « هدنع المع



 هه

 ناكو . ديمعلا نبا بابب هفوقو لاط نأ دعب ضافولا ىلاخ اهيلإ داع ذإ ”ه8ةنس ىّبح مهو

 وه ةضايرلاو ةسدنهلا مالعأ نم ملعبو هيوكسم نبا ىلإ ةليوطلا ةلحرلا هذه ىف فرعت
 . بتكلا خسنو ةقارولا ىف هلمع ىلإ نايح وبأ دوعي نأ ىعيبطو . سدنهملا ءافولا وبأ

 روثت نأو بئارضلا نم هب اهقهرت امب ةيعرلل ةلودلا ملاظم دتشت نأ 7 ةنس ىف ثدحيو

 نم اريثك اوبمنو دادغب ىلع اورطيسو نيراّيعلا رمأ لحفتساو « ةمورحملا ةسئابلا تاقبطلا

 - نفئاس ناك اه اك اوذخا دقن 6 ؟ةدعوتلا ناد هويت اه ناكر و اكعألا ووو ةنفاك رولا
 تنانلا هبا و هفته لوقت 6 ةايظرماأ ةنم دعك ناك رك تانار جاو هذ
 اضيأ لب « هدحو باتكلا اذه ىف ال نيراّيعلا مجاهي هلعج ام اذه لعلو . عاتمإلا هباتك نم

 ةسداسلا ةليللا ىف لوقي ىّتح هيج ةماعلا مجابم هنإ لب « قيدصلاو ةقادصلا باتك ىف

 ءالعتسا وهو . مم هبشتلاو 0 م ةعفرلا بلط ا : عاتمإلا باتك نم ةرشع

 هتبسكأ اب فرتعي هنأ كلذ نم مهأو . منيب أشنو مهنم هترثسُأ لجر نم ةماعلا ىلع بيرغ

 دشأ اهلابلاث ءاجحلا دشأ ةنهملا هذه ايجاه هارن كلذ عمو « ثاثأو بايثو بهذ نم ةقارولا
 . امم « سؤبلا نم ةرم ىوكش كلذ ىلإ فيضي وهو . (موشلا ةفرح » اهيمسيل .ىبح بلثلا

 ىلع شيعي ناك هنأب كلذ نيللعم « هرقفو هسؤبل نوُئْرَي رصعلا اذه ىف هنع اوبتك نم لكل عج

 ناك لب « سؤئبلاب روعش نود ءاملعلا رابك ضعب هرصع ىف اهنم شيعي ناك هنأ عم « ةقارولا
 هتمجرت ىف توقاي ىوُرَي ام وحن ىلع هتجاح دودح ىف خسني امم ليلقلاب ىنتكي نم مهنم
 نيب ءاضقلا ىف هسلحم ىلإ جرخي ال ناك هنأ نم ةغللاو وحنلا ىف نايح ىبأ ذاتسأ ىاريسلل

 اعبطو . ايموي هتنوئم ردقب مهارد ةرشعب تاقرو رشع خسني ىتح هبالط ةرضاحم ىف وأ مانلا

 ناكو . ةليلقلا تاقرولا هذه لثمب ىنتكي ةقارولل نيفرتحلا نم هلاثمأو نايح وبأ نكي مل

 ىلع ةقارولا فرتحي ةفسلفلا نم اهب لصتي امو لئاوألا مولع ىف هذاتسأ ىدع نب ىبحي

 . ةقرو ةئام ةليللاو مويلا ىف بتكي ناكو « انب رم اك « هتمجرت ىف ىطفقلا ىوريام وحن
 نايخ نأ قوكش: قم نورضاعلا هر ضنا قذلا سوبا اذه لك ةسئاب ةنهم نكت مل ةقارولاف

 اهنردتسر5 ١ فلا ابنوءاقاك دينك نا انا ىو ..نشيعلا قيفو كاشفا نما رسنلا

 بدألاو ةفرعملاو ةفاقثلا ىف هنود مهو ةايحلا ىف اوعفترا نيريثك ىري ناك دقف « ايدام

 اذه لظو  ةعولو ةرسح هبلق الب هل دح ال ءاقشبو ديدش رجضب رعشي ناكف « ةباتكلاو

 : . هتايح نم ةريخألا سافنألا ىتح همزالي روعشلا

 ركف مالو اج ا نيدلعلو جان ملف لون سولو هنن ةقارررلا هحيتع مل لاح لك ىلع

 بصانملا ىوذ ضعب وأ نايعألا ضعب مساب اهيدهي وأ اهبتكي تافلؤم ضعب اهيلإ فيضي نأ
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 رعشي لظف داؤفلا ةحارو سفنلا ةنينأمط نم ءىشب هيلع دَعَي ل كلذ نإف اضيأو :« ىربكلا
 هرشن ىذلا «رئاخذلاو رئاصبلا » هباتك هفلأ ام لئاوأ نمو . . ىنضملا قلقلاو ةساعتلاب
 هيف أدتبا هنإ هتمدقم ىف ىديحوتلا لوقيو : ءازجأ ةتس ىف قشمدب ىناليك ميهاربإ روتكدلا

 ةبيتق نباو ظحاحلا تاباتك نم هاقتسا هنا لوقي اك 58 ةنس ىف هنم ىهتناو 0٠# ةنس

 ظحاجلا ةقيرط ىلع باتكلاو . ىرجحلا ثلاثلا نرقلا ىف بدألا مالعأ نم مهريغو دربملاو

 لاوقاو ةيوبنلا ثيداحألاو ةينارقلا تايالا نم اريثك لمحيو « نييبتلاو نايبلا هباتك ىف

 ءانثأ ىف نايح وبأ هأرق امم « دنهلاو نانويلاو سرفلا ءاكح مالكو ءارعشلا راعشأو كاسنلا

 هتذتاسأ نم هعمس امم ريثك هيفو ةثيدحلاو ةميدقلا نيواودللو نول لك نم بتكلل هخسن

 ةايحا ى دهزلا ىلإ اهيف وعدي. ىبلا هتمدقم الإو رايتخالا ةدوج الإ هيف هل سيلو . هيرصاعمو
 ىف كلذكو « رهظي ام ىلع تاينيعبرألا ىف هسفن سمت تناك ةعزن ىهو . ةلئازلا ايندلا
 كلذلو « هقمعتت نكت مل هن أر يغ « جحلا ىلإ هتعفد ىتلإىهو « كلذ دعبو هرمع نم تاينيسمدلا

 خب عجري و « ديمعلا نب لضفلا ىبأ ىلع ادفاو ناجّرأو ىّرلا ىلإ بهذيف ايندلا بلطي هارث
 رابخأ سانلا لقانتيو دادغبروزيو ؛ حتفلاوبأ هنبا ةرازولا ىلوتيو نمزلاروديو .نينح
 ى هيلإ لاحرلا نايح وبأ دشي و « ىطنملا ناملس و بأو ىفاريسلا مهتمدقم ىو ءاملعلل هاياطع

 هيلإ مدقيو «٠ تاونس ثالث ذنم نوراجملا نم هببن ام هضوعي نأ ايجار 55 ةنس ىرلا
 بلطو لاؤسلا ىف ديدش حاحلإو فارسإلا ةياغ فرسم قلب ظتكت توقاي اهاور ةلاسر

 انآ نإف : ابدع هاتخأ ناك امور, ةنيدألا #ةاسنقلاو ةيدكلا لهأ ىيعأكلا قح 6 لاوللا
 ءىش هنع هغلب امبرف ء مذلاو ءاجملا ىلإ امئاد عرسي نايحوبأ ناكو « ضارعإلاب اهلباق حتمفلا

 ثداوحلا روطتتو . هنع روزا ىذلا ديمعلا نب لضفلا ىبأ هيبأب لصتي لقألا ىلع |مههنم
 وبأ هيلع ضرعيف « دابع نب بحاصلا هفلخيو حتفلا ىبأب ىهيوبلا ةلودلا ديؤم كتفيو ؛ اعيرس
 ةنس ىتح تاونس ثالث ةدم هل اخسان لظيو « خسنلاو هل ةقارولاب هفلكيو « هتامدخ نايح

 وهزو ةحاجبب ثيدح نم نوكي امف لّخدتيف « هدئاوم ىلعو هسلاحجم هرضحي ناكو . ٠

 وبأو « اديدش امرب بحاصلا هب ل , ةدجومو ًاقَّنَح هيلع بحاصلا سفن ألم امم ملاعتو
 ٠ « هناسل هيلع لسي ذخأ دق نايح وبأ نوكي نأ دعبي الو . ةحاقو دادزي لب « عجارتي ال نايح
 ةسالأ ضيقلا نمت اذاننق نيتسااع كيفن لان لك لع افلا نتن هعذ. نوتاختانأو
 دّقف بسحف كلذ سيلو . احيبقادص هسلاحم نع هّدصيو هوفجيب بحاصلا ذخأو . هقّنَروأ

 ابأ رطضا امم « هل مهجت هيقل الكو « هترجأ هنع سبحذإ  خسني ام ىلع هتافاكم نم همرح

 امهرد لاق اى هنم ذخأي نأ نود نينس ثالث ةدمل لصاوتم لمع دعب هنع لحري نأ نايح
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 نب لضفلا ىلأ ن نمو هنم مقتنا دادغب ىلإ نايح وبأ داع نأ درجمبو . مهرد هتميق اموأ

 ميهاربإ روتكدلا قشمدب هرشن ىذلا « نيريزولا بلاثم » هباتك امهيف هفيلأتب ماقتنا رش ؟كيفعلا

 لماحن ذإ « نيروهشملا نيبتاكلا نيريزولل عذللا دشأ ةعذال ءاجه فحص ىهو « ىناليكلا

 هب ارهتشا ام |مهبلسي نأ عاطتسا ام لكب الواح « احيبق اينجت |مهيلع ىنجتو افرسم الماحت |مهيلع

 ناد مس نسا 0 اذه ق بحاصلا بيصنو . لئاضفلا نم سانلا ىف

 . اماليإ دشأو ًاروغ دعبأ ناك هنم نايح ىبأ حرج نأل « ديمعلا نب لضفلا

 نبا هيلع قفشيو « ةقارولا ىف هتفرح ىلإو دادغب ىلإ اريسك احيرج نايح وبأ دوعيو

 نوعلا دي هيلإ ٌدمو ءريرم نامرح نم َعّرجت ال « سدنهملا ءافولا وبأ هقيدصو هيوكتسم
 ( لماوشلاو لماوهلا » هباتك هعم فلؤي نأ هنم ىضترا هناف هيوكسم نبا امأ . ءافولاوبأ

 ةعيدب تاباجإ لماوشلاو « ةغللاو كولسلاو ةعيبطلاو ةفسلفلا ىف نايح ىبأل ةلئسأ لماوه لاو

 هيوكسم نبا نأ فورعمو ةرهاقلا ىف رقص ديسلاو نيمأ دمحأ هرشن دقو « هيوكسم نبال

 همع نبا نم اهيلع ىلوتسا نيح دادغب هعم لزن دق نوكي نأ دبالف“« ةلودلا دضع مزالي ناك
 دق ناكو هيوكسم نبا دجو داع اذإ ىتح « ّىَرلا ىف ابئاغ نايح وبأ ناكو 517 ةنس رايتخم

 نارا ارسال نزال داتا نب لقتل لأ نيو اير دار يس انا يقرع
 نايح ىبأ ءىجي دعب دادغب ىف دقعنا امنإو. « ذئنيح اههيب دقعني مل لماوشلاو
 لواحي هيوكسم نبا دجن اننأ كلذ دكؤي « دبكلا حورقم لابلا فساك بحاصلا ندل نم

 نم ريرملا سايلاو سؤبلاب ساسحالا نم هيلع ئوطنا امو هبلق ًالم ئذلا غلا هنع جرفي نأ

 ىف هل لاقف « هتلئسأ بناوجو هسفن ايانح ىف كلذ براسم ظحال ذا « ناوخالاو نامزلا

 كعم نيرباصلا ىلإ وأ « سأتو كلوح نيكابلا ةرثك ىلإ هللا كظفح رظنا ٠ : هتبوجأ علطم

 نيع لك ىو ىجش قلح لك ىنف « كاب ىلع ىكبتو كاش ىلإ وكشت امنإ كيبأ رمعلف « لستو
 داكي ام هقلح ىف ضرتعي مهلكو « نايح ىبأ لثم نوكاب نوكاش مهلك سانلاف . « ىَّذَ

 تايكلابذارأ ةيوكسم قربا اناكو . ةوساو ةوددقت سصانلا قف هل وكر نأ هنيسعوب هي ضعي

 ةيدهلا هذه هميدقت عمو .نيح ىلإ ولو همومه هيسني « نايح ىبأل ناولس هيف نوكي نأ

 همجه ببس نأ ودبيو ؛ عاتمإلا هباتك نم ةيناثلا ةليللا ىف همجاهي هدجن نايح ىبأل ةيركفلا
 اههدنم دع ل ناسابأ ناكر اديدش حش احيدتق ناك هنأ قمن ةايعم وبأ هيددقتا اههنلع
 . مقلعلاو باصلا نم هعّرجتي ناك ام ىلع نوعلا نم هلمأي ناك

 هدعوو امي دق هيلع فرعت دق ناكو « نايح ىبأل قيدصلا معن ناكف سدنهملا ءافولاوبأ امأ

 قرا لوقي |[ك هرصب هاعرأ بحاصلا ندل نم هتدوع دعب هيقل نيحو « هلاح حالص ىف ىعسلاب
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 ايعار هونّيعف « دادغب ناتسرامب ىلع نيمئاقلا دنع هل طسوتف أدبو « هعمس هراعأو نايح
 « ةيبيوبلا ةلودلا لاجر رابك دحأ نادْعَس نبا نم هبّرق هنأ كلذ نم مهأو . هنوئش ضعبل
 نايح ابأ نأ ”ا/١ ةنس ىف ةعافر نب ديز هريخأو « ظحاجلل ناويحلا باتك خسنب هفلكف

 ل هنأ ريغ اهزاجنإ ىلع نايح أبأ نا دعس نبا عجشف « قيدصلاو ةقادصلا نع ةلاسر عنص ى ركفي

 راعشأو لاوقأ ىهو « ةئاعبرأ ةنس اهرشن ىّتح اهيف ديزيو اهعجاري لظ لب .« اوت اهزجني

 ةمدقملا ىوس اهيف هل نوكي داكي الو «رئاخذلاو رئاصبلا هباتك ىف هتقيرط ىلع ةعومجم
 ةلاسرلاو « عوضوملا اهنم نوك ىّتلا ةدالل هرايتخا نسحو نادعس نبا ءامدن نع ثيدحو

 ما/0 ةنس ىّبح الا/؟ ةنس نم نادعس نبال ةرتف نمزلا مستبيو . ةرهاقلاو لوبناتسإب تعط
 ىف اليل راوحلل ايبدأ ايفسلف ايملع اسلحم هل ذختيو ىبيوبلا ةلودلا ماصمصل اريزو حبصي ذإ

 رعشلاو ةغللاو مالكلا ملعو قالخألاو تايعيبطلاو تايحلالاب لصتي ام لك

 هباتكي سلجملا اذه ىف نورواحتي اوناك نيذلا ةفسلفتملاو ءاملعلا نايح قرأ نك ذا هلقو

 . ةرهاقلاب تادلحم ثالث ىف نيزلا قيهفعأو نيه نييخحأ هرشن لقو ( ةسناؤملاو عاتمإلا (

 ةباكلا تاواشغ هسفن نم لازأف « سلحملا اذه دمع ةطساو.نايح ابأ. نادعس نبا لعجو

 ةيدحلا فيد اضقلا نأ دفا رزولا هاربا, هقرقو كارت لارط اين كما تنك كنك ىلا
 فرطأ باتك ىف لجسي نأ ءافولا وبأ هقيدص هلأسو « دابع نب بحاصلاو حتفلا ىبأ هنباو
 رادام ىلع هيف ارصتقم عاتمإلا باتك هل فلأف « نادعس نبا عم هراوح اهلوانت ىلا لئاسملا

 دقو « ةباجإلا ىف نايح وبا ذخايو الاؤس ريزولا ضرعي ةداعو « ةليل نيثالثو عبس ىف

 ةليوط ةرظانم هيلإ لقني دقو « هقح هيفوي ىتح ةلاسر هيف بتكي نأ عوضوم ىف هيلإ بلطي
 سنوي نب ىتمو ىفاريسلا ةرظانم لثم رخآ ريزو دهع ىف تراد وأ نيقارولا قوس ىف تراد
 وبا اهاور كقور:+ ةنائلثو, نيرقعو: ثبسا ةنيح تارقلا هبا نيوولا سلجم قطنملاو ولا قف

 ءانغلا :بناجك خييدادعبلا ةانخ. نم بناوج راوكلا ضرغو ..ةنماثلا .ةليللا -ى ةلماك نابخ.
 نباب ىبيوبلا ةلودلا ماصمص كتف دعب فّلَأ هنأ ىلع لدي ام باتكلا ىف سيلو .وهللاو .

 دعب هَمتنَأو « ريزولا ةايح ىف هفيلأت أدتبا نايح وبأ نوكي نأ بلغيو اله ةنس نادعس

 ريزو أ سلخ ةفليم غلبي مل ىذلا عئارلا ىسلفلا ىملعلا هسلحمو هل ةزيزع ىركذ « هتافو

 .هنمز ق ىبوب مكاحوأ

 باتك ىف لّجس ةسناؤملاو عاتمإلا ىف نادعس نب عم هراوح نايحوبأ لجس ام وحن ىلعو

 ريغ ىف انب ٌرمو « ىناتسجسلا قطنملا ناملس ىبأ ةودن ىف راوح نم راد ام فرطأ تاسباقملا
 ا نامعابا ىرنو « ناملس ىبأ نعو تاسباقملا نع ليوط ثيدح عضوملا اذه
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 .ةيداحلا ةسباقملا ىف ركذيو اماع نوسمخ هءاروو اهبتكي هنأ نيثالثلاو ةسماخلا ةسياقملا ىف

 ةسياقملا 2 ثدحتيو ع, ”ا/١ ةنس دادغبس سفنلا باتك ناملس ىبأ لع أرق هنا نيتسلاو

 نوناعلاو ةيناثلا ةسباقملا ىه ةسباقم كانهو 585 ةنس ىفوت صخش نع نيسمخلاو ةيناثلا

 ىدحاإ ةنس ىه له , هذيمالت ىلع اه ناملس ىلأ ءالمإ خيرات ىف تاطوطخلا تفلتخا

 اهثاقلإو تاسياقملا نمز ناكر يخآلا خيراتلا حص نإو . نيعستو ىدحإ ةنس ىه وا نيعبسو '
 .885 ةنس ىبح انيقي دتمأ دقف الإو "41 ةنبم ىبح ٠# ةنس وحن نم اليوط دتمي

 نورضحي اوناك نم ءالما نم اهنم ريثكف ناملس ىبأ ءالمإ نم اهعيمج تاسباقملا تسيلو

 ةدحاولاو ةعبارلاو ةيناثلا تاسباقملا ىف نايح وبأ ركذيو . ركفلا لاجرو ةفسلفتملا نم هتودن

 بارطضا نم هيف ناك امم هالخأف ةودنلا لهأ نم هريغو ناملس ىبأ مالك رّرح هنأ نيعستلاو
 ملسي ىتح « بئاوشلا نم ظافلالا ةيقنت ىف ةقاطلا دفنتسا هنا لوقيو « فيلاتلا غيزو ظفللا

 . اهريغو تاسباقملا ةغايص نإ لوقيف « نظلا ىف عستي نيرصاعملا ضعب كلذ لعجو . ريبعتلا

 هريغو ناملس ابأ ناو « هعينص نم ىه امنإ ةفسلفتملا نع نايح وبأ اهيكحي ىتلا صوصنلا نم

 هب هفصوام ةصاخ نايلس ىلبأ ىلإ سايقلاب كلذ لك هداحو ىعملا محلات! هئاسلج نم

 امو هتمجع نع ةئش عشانا كل ةئاسل ىف نب «عاتمإلا ٠ هباتك نم ةيناثلا ةليللا ىف نايح وبأ

 ادحأ نأ نم نايح ىبأ نع هفرعن ام نأ ريغ « قايسلا ىف اعطقت هنترابع ىف نأ نم هنع هركذ

 نإ تلق اذإ قحلا زواجأ ال ىلعلو . هذاتسأ نع هلاق اهف كشن انلعجي هناسل نم ملسي مل

 .نه نأ كلذ دك وب امو ٠ ًاظفلو اع هقافرو ناملس ىبأ مالك نم المج ق تاسياقملا

 فسلفتملا راما نبا مساب روهشملا راوس نبال ةبوسنملا ةرشع ةعباسلا ةسباقملا ىلإ غجري

 ةسياقملا اهلثمو "#ه ص قطنملا نملس ىبأل ةكحلا ناوص باتك ىف اهظفلو اهّصنب اهدي

 ةكحلا ناوص ىف صنلاو ظفللا سفنب اهنإف فسافتملا سفن ىلإ ةبوسنملا نوعبرألاو ةيناثل
 ى اهصنو اهظفلب ةدوجوم ىناجشونلا ىلإ ةبوسنملا نورشعلاو ةعساتلا ةسباقملاو . "ها" ص

 اهقلأ ىلا هلئاسر: قو ةكفلا قاض: هناتك ف ناملس نا نفل . 844 ىع ةكذلا ناونع

 ىننن ال نحنو . ةديج ةينايب ةكلم نع ردصيو ةيبرعلا مامز حوضوب كلمي ىودب روتكدلا هب

 نكلو « امتارابع ضعب هحالصإ وأ هحيحصتو تاسباقملا قيسنت ىف هدهج نايح ىبأ نع
 ناملس ىبأل ىنعملاو . هل تاسباقملا ىف ةغايصلا وأ ظفللا نأ نم ليقام ىنعي ال اذه

 ضعبو تارييغتلا ضعب ىف نايح وبأ هلخدأ ام الإ مهل ًاضيأ اهظفلو امتغايصف « هبحصو
 ةرهاقلاو ىابموب ىف ةفلتخم تاعبط تاسباقملا باتك عبط دقو . ًانايحأ تادايزلا وأ فذحلا

 1 دادغبو
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 ةقارولا : نيلمع ىلإ هدعب داع هنأ ودبيو ؛ نادعس نبا ةافو دعب نايح ىبأ عم ىضمو

 تاراشإلا باتك هتايح نم. هرب هج رخخأ تاك مهأو لئاسرلاو بتكلا ضعب فيلأتو

 ضعب ىلإ ةهجوم لئاسر ةروص ىف بوتكم هرثكأو « توريبو ةرهاقلا ىف عوبطملا ةيهلإلا
 ا ؛ ةفوصتلا نم ةعومجم ىلإو نيكلاسلا ضعب ىلإو ةيهلالا ةيادحلا قيرط نع نيلاضلا

 اذه نم طببي دقو . ىلعألا ألملا ىلإ هفارشتسا رّوصت تالاناو ةب ةعداوب تاهت لاذ
 سانلا نم ىوكشلاو نامرحخاو عايضلا نم الاوط تاونس هرعشتسا ام ريوصت ىلإ توكمللا

 لرن اهوكشا كيلا مي د0 وبا ميداس لايررلا ةنيخأ حرر فرحت

 : قاثولا تددش - كّقحو - دقف « كتمحرب ىلع فطعت نأ لاسأ كانا و: ..:كلتع دو

 قلاخلا ىلع درقلاب ساسحإالا اذه لثمو . « كنيبو ىنيب برحلا تفقاو 4 :قانشيلا تكفر

 : ءارزولا باوبأب هفوقو دوهع ىف « لوقي 5 برحلاب اساسحإ حبصأ ىح ؛ هور غلب نإ

 تاراشإلا نأ انظ نظن كلذلو . دابع نب بحاصلاو حتفلا ىبأ هنباو ديمعلا نب لضفلا ىبأ

 ىلإ عجري اهضعبف « ةليلق ماوعأ ىف الو دحاو ماع ىف فلؤت مل هبتك ةرثك لثم اهلثم ةيلإلا

 هتايح نم تاينيعبسلا ىف رخأتم اهضعبو « تاينيسمنلا ىلإ نكي مل نإ هتايح نم تاينيتسلا

 هللاب قلعتو امتاهرتو ايندلل رجه نم همالك ىف ىرحي ام كلذ ىلع لدي تاينيعبسلا دعبو

 هبلقو « عومدلا 0 هانيعو « هميعن ق ءاجرلاو وفعلا يلط قى هبايب نيم فوقوو

 . هبر رونب هرصب لاحتكال قوش فرحتي

 ىلأ تايجانم نيب طبري نأ باتكلل هميدقت ىف ىودب نمحرلا دبع روتكدلا لواحو

 طبرلا انيأر ىف كلذ نم ىلوأو ليجانألا تايآ ضعبو دواد ريمازم نيبو تاراشإلا ىف نايح
 رداصم هدنع اهرداصمف « ةبيتق نبال رابخألا نويبع ى ةثوثبملا تايجانملاو هناا نيب

 هرهوج ءافصو هداؤف ىف فينحلا نيدلا قمعت ىلع ةوقب لدت ىهو . ةيبنجأ ال ةيمالسإ
 نم - هتاقبط ىف ىكبسلا مهنع هلقنو - امهريغو ىبهذلاو ىزوجلا نبا هددر ام امأ نتيورلا
 ىبهذلا نإ لاقو « ىكبسلا هنع عفاد دقو « ناتبب ىأ هيلع ناتبب وهف « ابك اةيقناو ناك هنا

 .:ةملاط ةليدح. هو. + اعدت ةفوضتلا لغ لمت ا 2 هيلع لَمَح
 هلعج ىذلا مهمل ببسلا وه اذه لعلو ةنسلاب كسمتلا ديدش اينس ناك هنا .قملاو ظ

 ةنماثلا ا يا ء ةفينع ةمجاهم نيملكتملاو ةرعاشألاو ةلزتعملا مجاب

 علقأ وأ 06 هنيع تقية ا ةيشخ ىكي هرمع ةدم ىف ملكا 0 عاتمإلا هباتك نم

 مهن! لوقيو مهيلع نييمألا لّصفيو ) مهتفأش لصأتساو مهقورع هللا دج. ب ةيغو ةريبك نغ

 ميظعلا ىرعشألا ىنالقابلا قلْسَيو « باقعلاو باوثلاب نقيأو داعملل ركذأو لجو زع هلل قتأ
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 هارنل ىتح « ًاديدش ًافافسإ هئاجه ىف ُفِسُي وجيب نيح نايح ىبأ ةعيبط ىهو . داح ناسلب
 نيدلكتملا لع يلمح تاس قرم ناجم ارو. فنجال قئارطا لع هلأب .نالقابلا تضم
 ةجلفلا ذو نال اراك يبا نم عضوملا اذه ريغ ى هيلا انوش ام - ىبس هنأ فتناجب -

 ةيليعامسإلا للستي ال ىتح « اههنيب لصفلا نوري ناملس وبا هذاتساو وه ناكو .« نيدلاو

 مجاب ناكو . ةلطابلا مهلحنو مهبهاذم ىلإ « انب رم اك « لصولا اذه قيرط نع مهريغو
 . مهرهاجب ملف « ةيعيش دادغبل ةمكاحلا ةيبموبلا ةلودلا تناكو نيملكتملا مجاه | ةعيشلا

 اهبسنيو « ةفيقسلا ةلاسر اهامس ىّبلا هتلاسر بتكي نأ : ىرخأ ةقيرط عبتا لب ٠ موجحلاب

 ىف ةلزنم ركب ىبأ نود هنأ نايبل بلاط ىبأ نب ىلع ىلإ اهب اهّجو امهنأ اعاز رمعو ركب ىبأ ىلإ
 ىف امهالوأ " : نييرخأ نيتلاسر عم ىناليكلا ميهاربإ ى قشمدب اهرشن دقو . ةفالخلا قاقحتسا

 ىلا رصع ىف ةفسافتملا اهروصتي ناكام وحن ىلع ةايحلا عاونأ نايب ىف ةيناثلاو ةباتكلا ملع

 عوبطملا قيدصلاو ةقادصلا باتكب ةقحلم ترشن مولعلا تار نايب ىف ةلاسر هلو . نايح

 ةفلتحما مولعلل تافيرعت اهبو ةرهاقلا ىف

 يك نيرا دي نم تطقس ىرخا لئاسرو بتك نايح ىبال انمدق ام لك ءاروو

 نظلا ربك او « ىعرشلا جحلا نع ءاضفلا قاض اذإ ىلّمعلا جحلا» اهامس ةلاسر اهنم « انلصت

 . اليبس جحلا ىلإ نوعيطتسي ال نمل ةدابعلاو كسنلا - هيلإ اهتبسن تحص نإ - ابب دصقي هنا
 ال « هبتك قرحا هنا ركذي اهيفو ةثاعبرا ةنس هئاقدصا دحا ىلإ اهبتك هل ةلاسر توقاي ركذو

 عيمج قرحي مل هنأ انظ نظنو « بيدألا عباتلاو يللا قيةيضلاو ةيسعتلا للزلا رغ نقف

 0 يسال ضير ترم قا نور ربا او حا اولا

 اه هقارحإ رثؤي ملف ٠ . سانلا ىف اهُحَسن تعاشو تعاذ دق تناك ةمهملا هبتك لاح لك ىلعو

 ىلا هتايح قيرط ىلع 0 العم ناك قارحالا اذه نأكو . ًائيش - اهكرخا دق ناك نإ -

 : ًايعادو هل ًايجانم « هئراب ىلإ هحورو هنايكب اهجتم خيراتلا اذه ذنم زاريش ىف اهيضمب ذخأ

 . هتافو ىبح ىوبنلا ثيدحلا - ىكبسلا ركذ اك هنع سانلا اهيف ىوري ةقلح هسفنل هذاختا عم

 نرقلا ىلإ ىرجملا عبارلا نرقلا نم رصعلا اذه ىف قارعلا ءابدأ ربكأ ُدَحُي نايح وبأو

 عاتمإالا هباتك ىف اك - هيف لوانت ذإ « هتاعوضوم عونتب هبدأ زاتميو 0 ثلاثلا

 ناسنإلاو تايعيبطلاو تايحلالا ىف قيمعلا ركفلاو فسلفتلا :تقاويح ىف ايقكدس ةنئتاللاو

 اريبك اداز لمحي بدأ وه لب « نحطالو ةعقحق « ايظفل سيل هبدأف « سفنلاو قالخألاو

 ىناعماب ىنعي نأ بتاكلا بجاو نأ ىلإ هبتك نم هريغو عاتمإلا ىفارارم راشأ دقو « ىناعملا نم

 دقف ٠ اهماولأ فالتخا ىلع هنمز ةفاقث هلثم لثم نمل ىعيبط ءىش وهو ؛ ظافلألاب ىّنْعَي اك
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 نع ءوضلا ردصي اك « اًيعيبط ًارودص هتاباتك ىف اهنع ردصو « ًاعئار ًاباعيتسا اهبعوتسا
 ىف ةيبدألا تاباتكلا تداس ىِبلا عجسلا ةجوم نع لصفني نأ ىلإ كلذ هادأو . سمشلا
 احن لق لب « ىناعملا ىلع اهل ءالعتساو ظافلألا وأ ظفلل ابلط اهيف ىأر ذإ « همايأ

 هتقارو ءانثأ ف ةندث يم اهر ووكر كنقلا .دق ةنيرعلا ةكللا كناكواب يع روزاف غ باقاو

 قوصلا ءادألا نيب ةقيقد ةنزاوم نزاوي هآر ذا « هبدأو ظحاحلا بولسأ هعارف « هخّسنو

 دعب ديعبلا نيحلا ىف هللختي دقو « هب فرع ضل جاودزالا تناولصأ امدختسم « ىلاعملاو

 نفل :ق تيراسألا اذه رقتساف « هنم راثكالا نودو همازتلا نود ٍنكلو :١ عجسلا نيحلا

 اهلعل وصلا لاهجلا نم ةورذ هيف علبيو . هتاباتكو هبدأ نم أزجتي ال اءزج حبصأو نايح ىبأ

 هيراسا ف اكهماو اغانتا عستي وهو . ظحاحلا دنع اهتريظن نع ةعورو ًالاج لقت ال

 امم لسوت ىلا ةلاسرلا ةحناف ى ة هرقل هذه ًارقنلو 2« ىوصلا عيطقتلا نم هعبتي امو فدارتلاب

 . ديمعلا نبا حتفلا ىبأ ىلإ

 ىلع نامّرحلا لعجت الو « ادبأ كتاضرمل ىنقفوو « ادشر ىرمأ نم ىل ئه مهللا ١
 . ريخو 2« قدصلا نمضت ام باوصلا ريخو « باوصلاب دقعنا ام لوقلا ريخو لوقأ « 0

 ريخو روس عاب اوال يكرر ايزل نادت تاجر حا اج مقدما

 رادض ام قافتالا ريخو « قافتا نع أشن ام صالخالا ريخو « صالخا نع ادب ام ركشلا

 ظ . ( قيفوت نع
 « جاودزالا بولسأ ىلإ هنع فرصنا ام ناعرسو عجسلاب ةلاسرلا نايح وبأ أدب دقو

  لغتسي هنإف « بسحف كلذ سيلو « ةقيقد ةيتوص ةلداعم اهتيلاتو ةرابع لك نيب الداعم

 ىبّتني هلعجو باوصلاب أدب ذإ «٠ ضعب نم اهضعب لمجلا عيرفت ىف ةيركفلا هتردق
 هئراق اهب حستكي نأ ديري امنأك هتاعيرفتو نايح ىلأ تاجاودزا ءازإ اريثك سحنو . قيفوتلاب
 يبأل اهيتك ىتلا ةلاسرلا هذه نأ هل ابجع ناكو . اتالفإ وأ اصلخت عيطتسي نأ نود « احاستكا

 ةغل عجسلا ةغلب بتكت مل امنأ كلذ ىف ببسلا نأ فرعو « اضارعإ هنم تيقل حتفلا

 هلعج امم ةوقب بولسألا اذه نع عفادي نأ ىأرف « ظحاجلا بولسأب تبتكامنإ « هيرصاعم

 بولسألا اذه رهاظ هدنع انعوريالو . هنفبو هب اهيف ديشي ظحاحلا ظيرقت ىف ةلاسر بتكي

 ىف لخادتت ةيلقع تانيولت نم هب هعفش ام اضيأ هيف انعوري امنإ انايحأ عجسلا نم هللختي امو
 ىناعملا نم ةيعوألا هذه هلمحت ىذلا غئاسلا بارشلا دصقنو « ةيتوصلا هتيعوأ عيمج
 « هفارطا عيمج نم هيصقتسي وه اذإف « تاعوضوملا نم عوضوم نع ثدحتي نيح ةريزغلا.

 ىذلا «نيريزولا بلاثم» هباتك كلذ نايبل ىنكيو . ةرطاخ الو ةركف هيف كرتي داكي الو
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 ةصاخو « اقيزمت هقزم الإ |مهيف ابناج كري مل ذإ « ةفيحص نيتسو هئاملث وحن ىف عقب
 : باتكلا ىف هلوق لثمب همذو هبلث نع رذتعيل هنإو « دابع نب بحاصلا

 ىنمرحو « اظيغم هسأر ىلع ىدنع ناك ام تغرفأف 00 ر هسوق نق اقر

 ىلا ةبيغلاب هتصصخف « ىنم تلان ىلا هيلا مشو يراد لرقحو « هتيردزاف

 ظ لوألا لاق 5 كنك... ردع قيضقلاو ؛ ملظأ ىدابلاو « هتقرحأ

 ْمَقْلَع هللا ُهَّبَص ْنَم ىلعو ْلَجَأ هب ىّقتشي هذهش ىناسل تنإو
 يك داو واعر وب نقال هنئرع واع جو30 قير يالا ىلا او

 شوب "7 رانشوب .ناع لك نملقو قابل قف هب قصل دقل « نين ُىَفْحِب هنع تفرصنا

 لمتشا ناك ام ؟) ثنو « هيف قحلا لوقب ًالهأ هارأل ىنإ « هّربو "' هلئانل ًالهأ ىنري مل نئلو

 ام نأ نآلا نقوأل ىفإ « عئاض هلام نم ىلإ ريصي ام نأ نظ ناك نيلو « هيزاخم نم هيلع

 . «ملاظلا موليو« مولظملا رذْعَي مكحلا ىف فصنملاو . عئاش ىلوق نم هضرعب لصتي
 لباقي وهف « تالباقملا ىلع جودزملا هبولسا ىف دمتعي نايح ابأ نأ ةرقفلا ىف حضاوو

 كلذ ىف عستي وهو . نيتيلاوتم نيترابع لك ىف بحاصلاب هعينصو هب بحاصلا عينص نيب
 داكي الف ةلباقتملا ىلاعملاب لفاح بصخ نهذ كلذ ىف هدفري « هتاباتك بناوج نم ريثك قو انه
 ةاتروتح دقو لح ادنا كتع ناك فللذ وهف شوت ,:هلباقم هعم لشي عن هملق هنودي نعملا
 غلبملا اذه هيف غلبي ال ظحاحلا نكلو «ىبرعلا رثنلا ىف هبهاذمو نفلا» انباتكب هنع انثيدح ىف
 مدقت مكحب عسوأ ع ةيفسلفلا.ةفاقثلا ةصاخو « هتفاقث تناك دقف نايح ىبأ دنع هدجن ىذلا

 .« ريبعتلا نم ءىش هيلع ىبأتي الو هعواطي هناسل ناكو ء دح ىصقأ ىلإ هركف رزغف « رصعلا

 . هددمالو هدفر فقوتيال قفدتم عبن نم اهن اضيف لب ىناعملا ديلوت عستاو هدنع تالباقملا تعستاف

 ىّتلاو هتضمأ املاط ىّبلا ةبرغلاب هتايح رخاوأ ىف هساسحإ روصي تاراشإلا ىف هارنو
 بحاص الو سنؤم هل قبي ملذإ « قيدصلاو ةقادصلا : هتلاسر ةمدقم ىف اه

 هنو ٠ بصني ةايحلا 0 ُ تبارغ ةايحلا 0 4 0 ا الا ق قفشم الو

 : هلوق لثعب 0 ٠

 « بيبحلا هلصاو نم بيرغلا لب : لوقأ انأو « بيبحلا هافج نم بيرغلا ليق دق

 )١( ءاطع : لثان (") ىلإ محللا نم مهسلا ذفن ىتح ىأ :ًقرتعم .

 مظعلا . ٠  2269نشل

 ةعنش : رانش (1؟)
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 نم بيرغلا لب « 2'”بيرشلا هاباح نم بيرغلا لب « بيقرلا هنع لفاغت نم بيرغلا لب
 « بيسن هل سيل نم بيرغلا لب « بيرغ هتبرغ وه نم بيرغلا لب « بيرق نم ىدون

 برتغاو « هلاج سمش تيرغ نم بيرغلاو . . بيصن قحلا نم هل سيل نم بيرغلا لب
 . . ارضاح ناك باغ نإو « ابئاغ ناكر ّضح نإ ْنَم بيرغلاو . . هلاذعو هبيبح نع

 بيرغلا . . ري مل دعق اذإو ءرجز قحلا ىلإ اعد اذإو ء رجم قحلا ركذ اذإ نم بيرغلاو
 عسوي مل لبقأ اذإ نم بيرغلا . . هلوح اورودي مل هوأر اذإو « هلوق اوعمسي مل لاق اذإ ْنَم

 مل نذأتسا نإو « بابلا هنود قلغأ راز نإ نم بيرغلا . . هنع ْلسُي مل ضرم اذإو « هل

 , نجش هؤاشعو « نّرَح هؤادَغو « فهل هراهنو « ىّسُأ هليل بيرغلا . . باجحلا هل عفري

 . ( نطو هفوخو « ناَع هريسو

 نبل ليشوهااغ انو هي تاراغالا تاحتم ى قد: ىلا ةيرغلا لين قم كاك هو

 , تالكلا هذه ىف مجسلا بّلغو . جاودزالا بولسأ ىف تغيص ىلا ىناعملا نم رخآ هل

 . هتاباتكر خآ اقح اهنأ ىلع لدي امم « ىرخألا هبتك ىف اهارن ال ةرثك تاراشالا ىف رك وهو

 . همره ىف الو هبابش ىف ال نايح ىلا تاباتك نع ادبأ بيغت ال ىّتلا ةرارخلا سفن اهيف دجنو

 ىتح « ةبرغلا بورض نم هروصي امو تالكلا هذه ىف بصخلا نايح ىبأ ركف ىلإ عجراو
 ىف ثَب كلذبو . هلصوب معنيو بيبحلا هلصاوي نمل لب « برتغي مل نمل ةيسفنلا ةبرغلا لمشتل

 : هلوقب بيرغلا نع هثيدح مت دقو « هتاباتك ىف ىرجت ىهو « ةقيمع ةيناسنإ ىناعم همالك
 نم بيرغلا لب « هيلإ ايعاد بيغلا ءابنأب هللا نع ربخأ نم بيرغلا . هلك اذه عدو

 لب « هاوس نم لكل ايلاق هللا ىلإ هجوت نم بيرغلا لب « هيلع الكوتم هللا ركذ ىف كلاهت
 ةقفشلاب ىلوأ هلعلو « بيزغ ىفوصلا ىّتحف . «هاودَّجل اضّرعتم هلل هسفن بهو نم بيرغلا

 ف .هيرل  هتايجاتمو. هتيعدأ -اقح ءايشألا عورأ نمو  ةلوخ ءايرتلا عيمج نم فطعلاو
 7 : هلوق لثم نم تاراشآلا

 انقذأو ) كدفر نم رماوغب انبولق ءاجرأ ٌرمغاو : كذو ميسنب انرودص حور مهللا (١

 لعجاو . . كيلإ انراصبأ لجو « كنيبو اننيب ّلَخو « كب انيلع دج « كرب ةوالح
 اذاو « كتّكحو كتردق ىف « كتعنو كفصو فطاوق انقنفلاو « كتفرعم سراغم انحاورأ

 اذإو « انوادف انللتعا اذإو «انوسف انجّجَوعا اذإو ءانوقف انفعض اذإو « انورق انْسِطَع

 كي الصف كلتم اك اذإوب .. نعت اسد اذاو.انمف اريك
 جاودزالا ىلع هيف دمتعي وهف « ءاعدلا اذه ىف ةحضاو اهانروص ىّبلا هصئاصخو

 )١( برشلا ىف كراشملا : بيرشلا .



 ههه

 نااعملا ىف تاعيرفتلا ىلع دمتعي اك « عجسلا نم هعم محتلي دق امووه ؛ ةيقيسوملا هتالداغمو

 هلقعو هعرم عتب امث لب « ةديدش ةعور هئراق عورب امث تاراعتسالاو تاللباقملاو تاديلوتلاو

 ؤ هيوكسم 27 نبا
 ىف ةميدقلا رداصملا تبرطضاو « هيوكسم نب بوعي نب دمحم نب دمحأ ىلع وبأ وه

 ىف ىطفقلا كلذكو هتمجرت ىف توقاي ركذف « همسا وه وأ هدج مسا وه له هيوكسم
 هنإ ىروارذورلا نيدلا ريهظ ةمجرت ىف ناكلخ نبا لاقو « همسا هيوكسم نأ ءامكحلا خيرات

 1 هيوكسم هتمجرتل ىرخألا رداصملا تلعجو . هيوكسمب فورعملا دمحم نب دمحأ ىلع وبأ

 دج مسا ناكو « دمحم نب دمحا همسا.نأ ىلع رداصملا قافتا نم ردابتي ىذلا وهو « هدج

 0 مولعب افراع ناكو ملسأو انموع ناك ةيركشم نا تزقان لوتروم» اناخا ةيلغ صلف

 لئاوألا مولعب ةفرعملاو دجلل ةيسوحملاف : دجلاو ديفحلا نيب طلخ هنأكو « ةدبج ةفرعم

 طقسمو هدلوم نع الضف هابرمو هيوكسم نبا ةأشن نع حضاو ءىش انيديأ نيب سيلو

 ى ثويلجرم نظ |( ٠*” ةنس ال ةرجهلل ٠١ ةنس ىلاوح دلو هنأ نظلا ربكأو « هسأر

 ةنس ذنم ىهيوبلا ةلودلا زعم ريزو ىبلهملا عم لمعي هارن ذإ « مألا براجت باتكل هتمدقم

 ىلع ,زيرشعلا وحن ىف وهو هنيواود ىف لمعلاب قحتلي نأ لوقعملاو "ه7 ةنس هتافو ّيح "ه

 . هئابآ نطومو هسأر طقسم نوكت دقو « ىرلا ىلإ هل اومجرت نم ضعب هبسنو . لقألا

 ثيحب اهيف هابرمو هؤشنم نوكي نأ امإ هنأ دادغبب هعم هلمعو ىبلهملاب ةركبملا هتلص نم ودبيو
 . هتفاقث لامكتسال هبابش ىف اهزن دق نوكي نأ امإو ؛ ؛ ىبلهملا ىلع هفرعت ةصرف هل تحبتأ

 مولع ,راتلاو سدألا بتك ىلع عالطالل عوزن هيف ناك هنأ لع هتافلؤمو هبتك لدتو

 هلا اكل نظنو . مولعلا هاذه ةذئاشا نم ريثك ىلإ دادغب ىف فلتخا هلأ ديالو « لئاوألا

 و١/8 ةميتيلا ةمتت هتمجرتو هيوكسم نبا قاررظنا(١)

 تاضورو ١ا//ه ناكلخ نباو ه /ه ءابدألا مجعمو

 مم ١ ىطفقلل ءاكحلا خيراتو "5 ىراسناوخلل تانحلا

 ةمكحلا ناوصو ىمرزاوخلا لئاسرو 78٠ ةعبيصأ ىلأ نباو

 مه ١/ نايح ىبأل ةسناؤملاو عاتمإلاو اهدعب امو "45 ص

 ىف ةفسافلا خيراتو لماوشلاو لماوهلل نيمأ دمحأ ةمدقمو

 باتكل ثويلجرم ةمدقمو ١58 صروب ىدل مالسإلا

 ةيمالسإلا ةراضحلا ىف ىنانويلا ثارّتلاو محألا براجت

 ى ةيمالسإلا فراعملا ةرئادو 4١ ص ىودب . د ةمجرت

 هتفسلف : هيوكسم نبا باتكو ةيوكسم نبا ةدام
 ( ةرهاقلا عبط ) تزع زيزعلا دبعل اهرداصمو ةيقالخألا

 3 ةمدرقمو . ةدلاحلا ةمكحلا هباتكل ىودب نمحرلا



 كا

 « مولعلا كلت ىف هذيمالت اهيف رضاحي ناك ىّتبلا هسلاجمو ىدع نب ىبحي ىلإ هتادل عم فلتخا
 : ىباهملا عم لمعلاب قحتلا م . خيراتلاو ةغللا ىف نيفلتخم خويش تاقلح ىلإ فلتخا اك

 تاذللا ىلع اهيف ضكعي ناك ةرتف هيلع ترم هنأب حرصي قالخألا بيذهت هباتك ىف هارنو

 ربكلا دعب هسفن ماطف ىلإ جردت هنأو ةنيزلاو سبالملاو معاطملا نم رثكتسيو ةينامسحلا
 سفنلا بلاطم نم اهصلختسا .ىتح امظع اداهج هسفن دهاج هنأو ةداعلا ماكحتساو
 نأ نظلا بلغأو . لئاضفلا نم ةلقاعلا وأ ةقطانلا سفنلا بلاطم ىلإ اهب قتراو ةيناوهشلا

 فصقلاو ءانغلا ىف هكاممنا انب رم ىذلا ىبهملا دهع ىف ناك امنإ تاذللا ىف لاسرتسالا اذه

 هيوكسم نبا كا از عوبسأ لك ىف نيتليل كلذل هرصقب دقعي ناك هنأو رمخلا برشو

 د , وهللا نم ياهلا قدا ا علطاو « رخآ ىلإ نيح نم سلجملا اذه رضحب ناك

 ىرلا وحن ههجو و نبا ىلو هيشاوح ضعب ىلع ضبقو هلاومأ ةلودلا زعم رداصو فوت
 ىف ناك ارو . هتبتكم ىلع انزاخ هماقأف « ديمعلا نب لضفلا ىبأ كانه ةلودلا نكر ريزوو

 نبا هذختا كلذلو ؛ نف لكو ملع لك لمشت ةعساو ةفاقثب فرع هنأ ىلع لدي ام كلذ
 مولعلا فلتخم ىف هنمزل 4-5 عئاور اهيلإ فيضيو اهمظني هتبتكم لع افرشم ديمعلا

 - هآر هنإ لاقو . ديمعلا نبا ىلع هدوفو نيح ىديحوتلا نايح وبأ هيلع فرعتو . نونفلاو

 دقف « هلوق ىف غلاب نايح انآ نأ نظلا ربكأو : ا لئاوألا مولع نم هريغ نود ءايميكلا ملعب

 ىف ديمعلا نب لضفلا ىبأل هحيدم نم حضتي |يكاعيمج لئاوألا مولعب متهب هيوكسم نبا ناك

 قطنملا مع امأف ١ : : مولعلا هذهب هفغش نع لوقي ذإ ؛ مالا براجين هباتك نم سداسلا ءزجلا

 ىعيبطو ( هترضحن ابيعدي نا نا لولا رد امش ةصاخ اهنم تايحلإلاو ةفسلفلا مولعو

 ىبا هنبا ةيبرتب هيلإ دهعي ناكو . هماّتها سفن اهب هل نوكي نأ هبتك نزاخ هيوكسم نباو

 لظ حتفلا ىبأ ىلإ ةرازولا ديلاقم تلوحتو 5٠" ةنس لضفلا وبأ ىفوت املو . هميلعتو حتفلا
 دضع ىلإ هي وكسم نبا لوحتي و 55# ةنس حتفلا ىبأ ىلع ضَبْقي و . هتلزنم ىلعأو هبتكل انز اخ
 : هيلإ نيب رقملا هئامدن نم هلعجبو « هبتكل انزاخ هذختيف هدنع لمعلا المؤم « ىهيوبلا ةلودلا

 يتلا دا 30 اهيلإ هعم لوحت م51 ةنس دادغب ىلع ىلوتسا اذإ ىبح

 فسلفتملا راما نبا نع قرتفي داكي ال ناكف ٠ ميحاصنو ةفسلفتملا سلاجمب - لقألا
 هيف ام ىلإ ير ىلاتسجسلا ىطنملا ناملس نا سلج انايحأ ملي ناكايك ٠ ةركذ رم يذلا

 ىجوغاسيإل اعيد فاظعا هنا كايحولا معز امأ . هرصع ةفسلفتم نيب تارواحم نم

 اك هناش نم ضغبي الف "ا/” ةنس ىرماعلا نسحلا ىبا مالغ مساقلا ىلال سايروغيطاقو

 ةلودلا دضع ةافو دعب لظو . ةفسلفلا بتك ىلع عالطالا ىف هتبغر ىلع لدي هلعل لب « دارا



 ا

 ىناثلا هنا عم مت ( ه 109-005 ) ةلودلا ماصمص هنبا عم لمعي ةروكذملا ةنسلا ىف

 مزراوخ طالب ىلإ راخلا نبا هقيدص عم لوح هنأ ودبيو (ه 4٠١8 - مال ) ةلودلا ءاهب |
 بلغيو « انيس نبا مهنم ءابطألا نم ةلمج عم هامدخ امهنأ رك ذي ذإ نومأم نب نومأم هاش

 نهد ل انيق نأ نينو هني فوسوب نرسل سماق فرقلا :لثاوأ: ى هلل ةوكيبنا

 نود تارك اهداعتساف ةلأسم ىف هرضاح هنإ لاق انيس نبا نأ ىطفقلا ركذيل ىّتح « ةوفجلا

 ىنجت امك « هيلع ىنت انيس نبا نأ انيأر قف . مهفلا رسع ناك هنأب هفصيو : هموت ثا

 دهشت هبتكو . (ءانيبأ نيب ىبع١ هنإ لاق ذإ كا نايا اهيا هيلع

 هتكرح تلطب ىبحح شاعو ناهفصأ ىلإ مزراوخ كرت هتايح نم ةرخأبو . هئاك ذو هتحاصفب

 دقتعي اًيمامإ اًيعيش ناكو . 47١ ةنس ماع ةئام وحن نع ىفوت دقف ٠ اًيتع ربكلا نم غلبو
 . رغصالا زوفلا هباتك متاوخ قف كلذ ركذام وحن ىلع مامإلا ةمصعب

 . : هفصو ىف ىلااعثلا لوقي « هئالجأو هرصع ءالضف نم ةوفصلا ىف ّدَعِي هيوكسم نباو
 هراعشأ نم ةفئاط هل ركذيو «رعشلاو ةغالبلاو بدألاو لضفلا نم ايلعلا ةورذلا ىف هنإ١

 هلعجم ملو هل غرفتي مل هنأ ريغ « همظنو رعشلا عنص ىف هناسحإو ةيرعشلا هتعارب ىلع لدت

 لئاسر ىو . نامزلا عيدبو ىمزراوخلا عم هلسارت نم حضتي |كأغيلب ًارثا ناكو . هّمهو هدكَو

 ةبشان تناك ةقادص نا دك ْوِب امث « هيبا ةافو دعب هما جاوز نع اهيف هيزعي ةلاسر ىمزراوخلا

 نيبو: هتيب ناتلدابتم ناتلاسر هل توقاي ةمجر#» قو. هبابش مايأ ىلإ ثتعجو اعزو © بنج
 ةقيثو ةدوم دعب هنع هيوكسم نبا غلب ءىش نم امهالوأ ىف عيدبلا لّصنتي « نامزلا عيدب

 نبا لذ اورد هكا ادتيو ب ةلم ل احين يكس نإ لع هوو توا

 اهل هسفن درج ىربك ةيقلخ ةلاسربو فيلأتلاب متي ناك ذإ « هتعانص قدألا [مارتلا هيركمم

 ةوخألا ىف ًاباتك بطلاب ةلصتملا هبتك نم ىطفقلا هل ركذَيو )ع ةثافيلأتو هتاباتك مظعم ُْق

 . ةمعطألا ىف ًاباتك هل ركذو « ةدرفملا

 رارللا نم ماعلا خيراتلا ىف وهو «مألا براحت ٠ هباتك هبتك نم هدنع فقن ام لوأو

 دفة انو حو رهو هايلارو ام اك ذيول ةللذ ذعي نقع عم 84 ةنس بح

 هذختي نأ هب دارأ هنأ همسا سفن نمو باتكلا ةمدقم نم ودبيو . "1 ةنس هبحاص ةلودلا

 خيراتلا ثادحأ نم هيف نوري امم « ةربعو ةظع داوقلاو ماكحلاو كولملا ةصاخو سانلا

 ىرنس اموحن ىلع هفيلات ىف هاغتبا ىذلا ىمسألا دصقملاوهو « قالخأ دصقم هدصقف « هبراجتو

 هنمرشنو « هئازجأر ثكأ نمزلا دي نم طقسدقو « ةديعب ةيخيرات ةيمههأ باتكللو .ليلقاع

 - ىفمدخ نيذلا نييهيوبلا خيرات ضرعي هيف وهو ىرجملا عبارلا نرقلاب صاخلا ريخألا مسقلا
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 لضفلا ىبأ هقيدص نم هفقوم كلذ ىلع لدي اممو « زيحت نود افصنم الداع اضرع مهتلود

 ىف ناسارخ نم اولبقأ نيذلا مورلا داهجل نيعوطتملا ةدعاسم نع هدي فك نيح ديمعلا نبا

 ىلاهش ىف سوسرَطَو ةصيّصملا ىرغث ىلع مورلا ءاليتساب موئشملا أبنلا مهءاج نيح ةغلاب ةساح
 ةريملل لاما نوبلطي "4 ةنس ىرلا ىف ديمعلا نب لضفلا ىبأ ىلعاودفوذإ « ماشلا

 اوقّرفف . هدونج مهيلع طسف ةديكم مهنم ىشخ هنأكو رك اد مهدرف . حالسلاو

 - مورلا داهجل نيعوطتملا ءالؤه نا ولد ًالئاق هيوكسم نبا كلذل ىبسايو . مهعومج

 ف مهلإ تمضنال هوبلط ىذلا لاما ديمعلا نبا مهاطعأ - افلأ نيرشع وحن نوغلبي اوناكو

 وه ًارمأ هلل نكل « ًاديدش ًالاكن مورلاب اولكنلو نيدهاحملا ةازغلا نم ةمخض دادعأ قيرطلا

 ىف ةمصَولا هذه هيلع هليجست نم هعنمت مل ديمعلا نب لضفلا ىبأل هتقادصف . (هغلاب

 تس ىف عقي ناك ىذلا ىخيراتلا باتكلا اذهل هفيلأت نم غرف هيوكسم نبا نأ ودبي و « هخيرات
 هئافلخ نع اكيش هيف ركذي مل هنأل ةرشابم هتافو دعب امإو ةلودلا دضع ةايح ىف امإ تادلح

 هات قف
 ىيراتلا باتكلا اذه فيلأت ىلإ هعفد ىذلا ةظعلاو ةريعلا نم قالخألا دصقملا اذهو

 ًامسا هل اتا دقو « ىلزألا لقعلا ىأ « درخ ناديواج » هباتك فيلأت ىلإ ًاضيأ هعفد مخضلا
 ديمعلا نب لضفلا ىأ ةمدخب ئرلا ىف لازي ال وهو « ًاركبم فلأ هنأ لع لدي ام « ًايسراف

 ةجحلا مساب ىودب نمحرلا دبع روتكدلا هرشن دقو « هتافنصم لوأ ناك امبرو « هنباو

 امو ناهنالا لقعلا ليجتا ءادبلاو اناقنا اعرتم هةيوكسما قنا قار وصب وهو و ةذللاخلا

 سرفلا مكح نم باتكلا ىف هعمج ام ليلدب « ةمأ لكو سنج لك قوف مكحلا نه هجتتي
 ةنمزألا تفلتخا اهم دحاو ىناسنإلا لقعلا نأ تبثي امم « نييقرشلا مورلاو برعلاو دنهلاو

 . ةيعامجالاو ةيعيبطلا فورظلا تفلتخا اهمو « ناسنالاب ةنكمألاو

 وهو « اهتحابمو اهتايرظن ةمئأ نم دع ىتح قالخألاب هسفن هيوكسم نبا لغش دقو
 امأ . لماوشلاو لماوحلاو قالخألا بيذبو رغصألا زوفلا ىه « بتك ةثالث ىف ا ضرعي
 لوصف ةرقش ىف كلاي لك هوب فرك نئاسع نقلل عقل وانت ووقت لكحل ةوقلا

 00---- لنا نحاودناو عناصلا تابثإ ىف ىهو « تايحلالاب لصتت ىلوألا ةلأسملاو

 بلسلا قيرطب فرعي امنإ هنأ دكؤي امم كرحتم الو رثكتم الو بكرتمب سيل دوجولا بجاو
 سفنلاب لصتت ةيناثلا ةلأسملاو . ءىش نم ال ءايشألا عدبأ هللا نإف ًاضيأو « باجيإلا نود
 ةايحلا تسيل اهنأو تالوقعملاو تاسوسحملا كردت اهنأو ضرع الو مسحي تسيل اهنأو اهلاوحأو
 ةداعس اهم نوكت لامكلا نم لاح احلو « تومت الو لطبت ال ىهو « ةايحلا ىطعت ىّبلا ىه لب
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 ىلا ةلضافلا ةئيحلا اهب  لصحت ىلا ةيلمعلا ىرخألاو ةيرظنلا ةمكحلا قيرط نع ناسنإلا

 نهفنلا لاح ُْق د هناف قئاع ةجحلا هذه قاع اذاو . ةليمحلا لاعفألا نع نمت

 مل ذإ « عبطلاب دو نع انامذلا نأ كبك اعتز ًاحيضوت انه حضويو . هوامش اهيف نوكي
 اتايح اهل متت اهلكف « ءاملا ناويحو رويطلاو مئاهبلاو نقحتولا قف هدحو شيعي نم قلخ قلخي ا 6

 نم هب قلعتي ام لك ىف دضاعتلاو نواعتلاب الإ هتايح هل متت الف ناسنإلا امأ « ًاماهلاو ةقلخ

 نودمتعي مهنأل بساكملا نومّرحي نيذلا داهزلا ىلع لمحيو . بورشملاو سوبلملاو موعطملا
 ى - كلذب مهو « ءىشب مهنونواعي الو مهتنوعم نوبلطيو هينانبا قنا وربط ف سانلا لع

 بتارم نع ثيدحلاب الوصف ادب دقو « تاوبنلا ىف ةثلاثلا ةلأسملاو . نوملاظ نورئاج - هبأر

 ناويحلاو تابنلا ىهو « نقتملا ريبدتلا رهظيو ةمكحلا اهيف ىرست ىتلا ملاعلا ىف تادوجوملا
 عونلا ةروض: ىلإ لضي .قح قرت لازي ذل ةتالقلاتاذوجوملا هده ى' عون لكو .:نانسآلاو
 نفر اهي وع لع نازيفلا ةرزئض نقر هعقارا وت :قح نويت زينل كااننلاف يدلي ئذلا

 ناويحلاو « ناويحلا ىف دافسلاك حيقلتلا ىلإ جاتحتو ثنؤملاو ركذملا اهيفف ليخنلا راجشأ
 ىهو . ةيناسنألا ةقلخلا ىف اهلثامب امو دورقلا ىف ناسناإلا ةروص لبقي ىّتح قري لازيال

 ىتح ناسنإلا قري لازي ال لثملابو . مههابشأو جنزلا نم فراعملا لوبقو زييقلا ىف بقت

 ةرئادلا هذه ىف وأ انه نمو . ةكئالملا دوجو وهو ىناستالا دوجولا نم لعأ دوف غلبي

 هولا لهأ ةيرظن هيقت ةيوكسم' قنا دنع تادوإلا قرت ةركف نأ حضاوو . ءايبنألا رهظب

 . هتلاصأو هريكفت ةعور ىلع لدي امه « ءاقترالاو

 0 « قالخألا بيذهت وه درفم باتكب ةيقالخألا هتيرظن نمل لا

 نارقلا اهلثم < ا ةيمالسألا حورلا نيب جزملا ىلع موقت هيف هتيرظنو دح ىصقأ ىلإ .نسيفن

 كلذكو نوطالفأو سونيلاجو وطمرا نانويلا ةفسالف ءارا نيبو ةيوبنلا ةنسلاو «يركلا

 تراجم نم هشام برعلاو دونحلاو سرفلا مح مينا رق انهو :ىازاقلاو ضدتكلا ةارآ

 : ًاضرع الو مسج نم ًاءزجالو ًامسج تسيل اهنأو نت تربت تام ركو دابا

 لبقت ال ماسجألا اَنيب ةضقانتملا ءايشألا روص لبقت اهنأب ًامسج تسيل اهنأ ىلع لدتسيو

 تاسوسحملا كردت ىه 6 : داوسلاو ضايبلاو ضرعلاو لوطلاك ةدحاو ةروص الإ

 ظحال (ي - ظحاليو . ةئطاخلاو ةحيحصلا ةيلقعلاو ةيسحلا تاكردملا زيمتو تالوقعملاو

 نإ لوقيو .ةيلقع ةوقو ةيبضغ ةوقو ةيناوهش ةوق : ىوق ثالث سفنلل نأ هلبق ةفسالفلا

 وأ ناطلسلا وأ لاملا قيرط نع ىضرعلا ال ىتاذلا فيرشلا قلخلا ةباصإ هباتك نم ضرغلا

 ريخلا نع ةيقلخلا هتيرظن نايب وهو هلجأ نم باتكلا عضو امف ىضميو .ة ةيلاغملاو ةرثاكملا



 ا

 اذإ الإ اهيلع لصحي ال وهو , لئاضفلا ىلع لصحي ىتح هدوجو نم ناسنإلا ةياغ هنأ فيكو
 ريخلاف « ةداعسلاو ريخلا نيب قرفيو ةيميهبلا تاوزنلاو ةينامسملا تاوهشلا نم هسفن ترهط
 ةيلقعلا برآاملا نم ةسقنل لح ام يع نانبلا لك فاح ةدافشبلاو ًاعيمج رشبلل ماع
 نأ بجو هعيمج مايقلا دحاولا ناسنإلا ةقاط ىف نكي ملو ًاريثكر يذلا ناك املو . ةيلّمعلا ريغو

 اضعب مهضعب بحي نأ سانلا ىلع بجي كلذلو « هوعزوتي ىتح « ةريثك ةعاج هب ضمنت
 8 0 لئاضفلل ةريبكلا ضادحالا نأ ىريو . هريغب الإ هلاك ققحتي ال يباع الك نذل

 سانجألا هذه نم ضع لك عاونأ نابب ىف ذخأيو « لدعلاو ةعاجشلاو ةفعلاو ةمكحلا

 . نيتليذر نيب عقت ًامئاد ةليضفلا نأ ىهو ء وطسرأ دنع ةيقالخألا طاسوألا ةيرظن ًاظحالم
 نارتخاو هلق مهو عبطلاب رايخأ : ةثالث ماسقأ نمانلا ناب لئاقلا سونيلاج ئارتخابو

 نأل نولباق مهو « نيفرطلا نيب طسوو ع ةرثك مهوارايخأ اولوحتي نأ نكمي ال عبطلاب

 ةايعحلا ريا ضنع ىلا ىلإ نولقتني دقو « ماعلا ًايشبأ رار *أ وأ بيدأتلاب ًارابخخأ اونوكي

 . بيدأتلاب يذم ىلإ لقتني دق ريرشلا نأ وطسرأ نع لقنيو . رارشألا ةبحاصمب رشلا ىلإ لثملابو
 لاك نإ لوقيو « ةريخلا لاعفألا مهدوعتو ةئشانلا موقت ىتلا ىه اهنأو ةعيرشلل ضرعيو
 ىلع ةئشانلا ىَبَرُت نأ بجاولا نم نإو « ةيسحلا تاذللا ىف ال ةيونعملا تاذللا ىف ناسنإلا

 . اهسفنأ ىف بادآلاو ماكحألا كلت دكأتت ىتح قالخألا بتك ىف رظنت مث ةعيرشلا ماكحأ

 ةقئاط نع تدعو ةسورب نه رك | سعت نامصلاو ةكشانلا بيذأت قف ليوط سقي لدبو

 راشأ امج امهنيب ام قرفو ةداعسل اور يذلا نع ثيدحلا ىف ليطيو « اهريغو معاطملا ىف بادآلا نم

 نكمي ال هنأ هيأر ىفو . داحتالاو نواعتلا نع ثدحتي مت . لئاضفلا نايب ىف ضيفيو . هبلإ
 ( ةعامللا ىف هيلع بحي امب ناسنإلا لعوه امإ قالخألا ماع نأو « ةبحا نودب ةعاج موقت نأ

 تناك انه نمو « ةعاهلا هروحم نوكي ال مام نط نإ ح ع قالخألا رسفت ايو

 هئارا نمو . قالخألا ملع نع جرخت ةدابعلا تناكو ةيقلخ انتأ كتيضوت الل ةضدلا”لاغفألا
 « ناسنإلل ناسنإلا ةبحم ىلع موقي ايقلخ ًابهذم تل فينحلا نيدلا ماكحأ نأ ةفيرطلا
 ةالصل بدنلا نع فورعم نام و ىلع ةعاملا بلطتت اعاد :تاقاعلا هتناك كلذلو
 انتعيرش موقتاذكهو . جحلا ةضيرف ءادأ ىف سانلا كارتشاو ةعمجلا ةالص ضرفو ةعاملا

 يعم ينام دياوالا ضاهر ها 12 عاب ةورذلا ىو « ةبحماو سنالا ىلع

 نع ةفيرط ثيداحأ ثدحتي مث ٠ : اهمادآ ًانيبم اليوط ةقادصلا دنع فقيو . مهئابآل ءانبألا

 . هسفن بويع فرعي نأ ىلإ ةجاح ىف ناسنإلا نأ فيكو اهجالعو اهجابسأو سفنلا ضارمأ
 . بضغلاو ردغلاو روهتلاك لئاذرلا نم ةفئاط ضرعيو



 ءع/ا

 رصعلا اذه ىف ةيبرعلا نادلبلل نم ريثك ىف ةئشانلل سردي سيفنلا باتكلا اذه ناكو

 ىتح « ةيوناثلا سرادملا ىف مهل هتسارد ىلإ دوعن نأ انب ىرحو « ثيدحلا رصعلا نم رطشو

 انرثن ماوق نأ نونظي نوريثكو . ةديدس ةيقلخ ةيبرت مهتيبرتو مهكولس ميوقتل داز ريخي مهدغ
 ! ةيصخشلاو ةيمرلا لئاسرلا

 دن ا ةييشةاو اك ةيرعلا ىف ناوتق كفل فله افيخ هند. تلا تتاككلا 32 انيبعو

 داز ىلع لمتشتو لسرم بولسأ ىف دتمت لب « اًيركف ءاذغ ىوحت الق عاجسأ ىف اهتاحفص
 ظ + عار :ىوبرتا ىلخ ءادغ نم

 نايح وبأ هيلع ضرعي نأ لبق باتكلا اذه فلأ هيوكسم نبا نأ ًانظ نظن اننأ انب رمو
 باجأ هيوكسم نبا نأ اننظو « لماوشلاو لماوهلا ىف اهبنع باجأ ىلا ةريثكلا هتلئسأ

 هسفن نع ًاحيورت بحاصلا ندل نم نينح ىنخحب هعوجر دعب ةريثكلا هتلئسأ نع نايح ابأ
 ضرعي نأ ىلإ نايح ابأ عفد ىذلا وه قالخألا بيذهت باتك نإ نآلا لوقنو « حيرجلا

 حضتا اكًاضيأو «٠ باتكلا اذه ىف حضنا اى اهفوسليفو قالخألا ملاع ىلع ةريثكلا هتلئسأ

 هركذ هنأ ليلدب لماوشلاو لماوح لا لبق رخآلا وه هيوكس نبا هفلأ دقف « رغصألا زوفلا.ىف

 . هفقحص صعب ُُف

 نم ةعومجم باتكلاو . ةيقالخألا هيوكسم نبا تارظن لماوشلاو لماوهلا باتك لكيو

 نيعبسو اسمخو ةئام تغلب دقو « نايح وبأ اهعمج « ةباجإ ىلإ جاتحت ىّبلا لماوحلا لئاسملا

 ؛ لماوش تاباجإ اهيلع باجأف « هيوكسم نبا قالخألا فوسليفلا ىلإ اههَّجو « ةلأسم
 هيوكسم نبا تاباجإو .ةيملعو ةيبدأو ةيوغلو ةيقلخ لئاسم نيب ةعزوم ىهو
 تاتكلل مق دقت قف نرمأ دنيا. ةاتنألا بحعأ دقو: اريك ١ ركذمو اهيلقت» اجي وون

 لقعلا فلاخي امب ةعيرشلا ىنأت له نايح ىلأ لاؤس ىلع اهب در هتاباجإ نم ةعيدب ةباجإب
 : ًالئاق لاؤسلا اذه ىلع در دقف ؟ ًالثم حئابذلا حبذك هابأيو

 ىف ًهلاشلا نكلو « هفلاخي و لقعلا هابأي ام ىلاعت هللا لبق نم ةعبرشلا درت نأ زوحي نبل

 نظيو « تاداعلاب هطلخي ًادبأ وهف « هابأي امو لمعلا طئارش فرعي ال عضاوملا هذه [لثم]

 زوجي ال هل ءابالا ىدبأ وهف ًائيش ىبأ 0

 حبذو . .نامزلاو بابسألاو لاوحألا ريغتب ريغتي دق ةداعلا رمأو . . تقو ىف ريغتي نأ

 ضعت: اهانات ىلا ءايشالا نموه لماهر كو لقعلا اهابأب لا كايعآلا نم سلا ناويخا
 . (« ةداعلاو عابطلا

 هل هتكراشمل وه امنإ ناويحلا حبذ ةيهارك نم ناسنإلل ضرعي ام نأ هيوكسم نبا ركذيو



 ا 1

 . ناويحلا نيبو هنيب ةيناويحلا عماجي هوركملا سفن هباصأ امبرر هنأ هلابب رطخي هنأو ةيناويحلا ىف
 لقعلا ىضتقم نع جرخت ال هدر شل نا ادييموخةراوتالا ل قمع ني وكشسهن نزلا 6

 ةعاذإ ىهو « نايح وبأ الأس ةيقلخ ةلأسم نع ردم نيا ةباجإ نم ًافرط ركذنو .

 : لوقي هد بجح نم اييلع نا
 1 ذخخا ىرخألاو ةيطعم امهادحا نيتوق سفنلل نأ ةيفسلفلا ثحابملا قف نبت دق )

 دجوي ابو «رابخألا فرعت ىلإ قاتشتو فراعملا ( عجرتست) بيثتست ةذخالا ةوقلاب
 هذهو . قئاقحلا ةفرعم اوبحأ اولهتكا اذإف « تافارثلا عامسل نّيبحم مهئوشن لوأ نايبصلا
 ىلع ضيفُت ةيطعملا ةوقلاب ىهو . سفنلا ًصخي ىذلا لاثكلا ىلإ قوشو لاعفنا ىه ةوقلا
 لب ًالاعفنا تسيل ةوقلا هذهو « اهل ةلصاحلا مولعلا هديفتو « فراعملا نم اهدنع ام اهريغ
 ىدحاب صرح ناسنإ لكف . ضرعلاب ال تاذلاب سفنلل ناتدوجوم ناتوقلا ناتاهو . ةلعاف

 رهظ دقف . . مالعتسالا وهو « لاعفنالا ىلع ىرخألابو « مالعإلا وهو « لعفلا ىلع
 اهتوق ىدحإب تقاتشاو ةدحاو تناك ال سفنلا نأ وهو «رسلا جارخإ ىلإ ىعادلا ا
 ىلإ ريبدت اذهو 0 مكني مل مالعإلا ىلإ رخحألاب تقاتشاو « مالعتسالا ىلإ
 نومدقتملا ىنعو « مألا صصق تظفُحو ةميدقلا رابخألا تلق هلجأ نمو « بيجع
 . ( هتءارقو هلقن ىلع نورخأتملا صرحو كلذ نيودتب

 هسفن ىلع رداقلا الإ عدوتسي ال نأ ىغبني رسلا بحاص نأ ركذيف هيوكسم نبا ىضميو
 ةدهاج جاتحي كلذل هظفح نأو سفنلا تاوهش ةلمج نم هجارخإ نأو « اهتاوزنل رهاقلاو

 ًالفاح ناك فيكو ًابصخ هيوكسم نبا لقع ناك فيك حضوت ةباجإلا هذهو . ةديدش
 جوع ىأ الو ةبوعص ىأ هيف سيل لوقصم لزج بولسأ ىف اهضرعي وهو « ةفيرطلا ءارآلاب
 ةفعلا ىلع هللا هيف دهاعي ةفيرط هل ةيصو ةخسن هتمجرت ى توقاي ىور دقو . ءاوتلا وا
 . ةعيفر ةليبن ميش نم كلذ نع عرفتي امو ةجيلاو ةعاجشلاو

 و
 ١١ ىريرحلا

 ةسزق ةيرق و +0 ناشلاءايركأ قماووبا ناك ىري رح لا ىلع نب مساقلا دمحم وبأ وه

 نانا ةارتو هةر تاتلاود») ثهذلا تازذكو» :قانينلا +تتانألا ةتيحرتو .ىريرحا 'ق: رظنا(0)
 ةرهازلا موجنلاو "8/84 ربع نم ريخ ىربعلاو ؟١"/*  هوو/“ (قارعلا مسق) رصقلا ةديرخو ب 6

 نبال ءابلألا ةهزنو 077 تانجلا تاضورو 7١5/8 هابنإو 5/4 ناكلخ نباو 751/١1 ءايدألا مجعمو

 2 تاماقملا ىلع ىشثيرشلا حرشو ماه ص ىرابنألا ٠75/0 ىكبسلاو ظافحلا ةركذتو ؟/* ةاورلا



 عال

 ىح ىف ةرصبلا نكس مث . هابرمو هؤشنم ناك اهبو 457 ةنس هل دلو دقو « ةرصبلا نم

 هقفلاو ثيدحلا مهنع ذخأي « هرصع ءاملع ىلإ فلتخي ذخأو « نييرازفلا مارح ىنب

 ربخلا ةفيظو ىوت هنأ هومجرتمرك ذيو . هتاقبط ىف ىكبسلا « مهدّدعيو ؛ مهيمسيو « بدألاو ظ

 « انرصع ى تامالعتسالا ةحلصم ةفيظو هبشت اةفيظو ىهو «٠ ربا ةفالخلا ناويد ف

 ةنس هتافو ىلإ ةفيظولا هذه ىف لظو « اهب هيلإ ده ىتم الو اهدّلقت ىتم طبضلاب فرعي الو

 ةفيظولا هعنم لو . (ه هوو هملد ) هللاب تملا دهع رخآ ىّتح هئانبأ ىف هدعب تلظو

 هتيآو , لئاسرلا نم ةعومجم بتكيف « امل غرفي نأ لب « ةغللاو بدألا ىلع فكعي نأ نم
 , نيواودلا باحصأ نم نوكي نأ هل حيتي ام رعشلا نم مظنيو « تاماقملا : ةعئارلا
 نم حضاوو اور عوبطم وهو «صاوخلا ماهوأ ىف صاّوغلا ةّرد» فورعملا هباتك فلؤيو

 كلذ ىف غلاب دق ناكن إو « ةماعلا ةنسلأ ىلع عيشي امم نيبدأتملا طالغأ لجسي هيف هنأ هناونع |

 عبط هيلع حرش ىجافخلا نيدلا باهشلو . ةحيحص ريغ ةحيصفلا تالكلا ضعب َدَع ىتح
 ىهو باتكلاب اهقحلأ ةلمكت قيلاوجلا هذيملتل نأ عضوملا اذه ريغ ىف انيرمو 4 :لوتتاشسا ف

 احرش اهحرش وحنلا ىف ةموظنم ىهو « بارعإلا ةحّلم ًاضيأ ىريرحلا فلؤيو . ةعوبطم
 هعايضو ةرصبلا ىف هلمع نيب فلتخم لازي ال ناكو . ًارارم ةرهاقلا ىف ةعوبطم ىهو « ًاديج

 ىلإ فلتخي ناك هنأ ىلع لدي امو . ءابدألاو ءاملعلا قتلمو ةفالخلا راد دادغب نيبو ناشملا ىف

 ريزو كلملا دعس حيدم ىف ىناهبصألا داعلا هل هدشنأ ام سماخلا نرقلا رخاوأ ذنم دادغب

 هنإ ىكبسلا لوقيو . ةرجهلل 5٠٠ ةنس هلتقو هبلص ىذلا قوجلسلا هاش دمحم ناطلسلا

 . هتاماقمبو هثيدح نم ءزجي دادغب ىف ثّدح

 ىلا هتعارب هنآ ةئاماقم لعيو. 6 ةحاضتلاو ةغالبلاو بذألا قف راب أل نزيرخلا نآكو

 ها دحأ عطتسي ملف « هدعب هيدي اتلكب باوبألا قلغأ امناكو ةلئامم ةقح ةقحال اهل سيل

 : الئاق ىرشخمزلا كلذب دهشيو « تاماقملا كلت ىق هغلبم غلبي وأ

 هتاقيمو جحلا رعشمو  هتاياآو هللاب مسقأ

 هتاماقم رّبّتلاب 2بتكن نأب ىرح . ئريرحلا نإ
 حتتفم نإ تلق ولو « هرصع ىف ريظن هنف ىف هل' نكي مل» : هنع ىناعمسلا لوقيو

 نأ اك « همالك ءاول تحت نسحلا ريسم نأو « هرثن ىف عادبإلا متتخم نأ اك هرعش ىف ناسحإلا

 ىبرعلا رينلا ىف هيهاذمو نفلاو 44 ص فوراعملا نيش عر شوظو؛ اراردربعد ل عوطمو هو «ةيريرسلا اه

 .787 ص  لازتال تاماقملل حورشب تابتكملا فوفر ظتكتو

 راد عبط ( ةماقملا) انباتك هتاماقم ىو هيف عجارو . ةطوطحم



0/5 

 . «فاستعالا ضيضح ىلإ .« فاصنإلا قهاش نم ْتَقَلَر ال « همالقأ دنع رحسلا مي
 عئاضبب تألتماو « قرشملاو برغملا ىف هئاكذ 27 ءاكذ تعلط» : ىناهبصألا داعلا لوقيو
 ىقارع « ىشولا ئريرح ..قرعملاو مكشملا بئاقح « هدئارف عصاونو ٠ هدئاوف
 ىّردو « فّدَّصلا ةّرذو « رحَّنلا ةميمتو «رحبلا ةميتب همالك « مظنلا ىؤلؤل ء ") مشولا
 ةاورلا لوقيو فما بداخل لمتاك راو. هانم ءاخصتل وهعأ دق. "9: فردلا
 ىلع سانلاو 6 ع1 كفن داعب ناكو « نيعلا همحتقمت « ةئيهلاو ةقلخلا يمد ًاليخي ناك هنا

 ةثاعبسل زاجا هنإ لاقيو . اهتياورب مهتزاجإو هتاماقم عامسل هيلع نومحدزي كلذ نم مغرلا
 نم هرصع ىف هتاماقمو وه هب ىظحي ناكام ىلع لدي ام كلذ ىفو « هنع اهووري نأ بلاط

 ظ . ةعيفر ةيبدأ ةلزنم

 ةحاصفو هنايبب لاتحي لوستم سيدأل ةعونتم ئقاوم روصت ةريصق صيصاقأ تاماقملاو

 اهنأ ريغ « ةيليثمت ةكرحب رخزت ىهو . ريناندلاو مهاردلاب هيلإ نوقليف ٠ سانلا ىلع هناسل

 ري ا ل

 ءاكح اهب اه هع وط تيسأ ةاوزلا معزيو . ىدم دعب ىلإ ةياغلا هذه ققحب نأ عاطتساو

 ناك « ةئيحلا تر خيش لخدف ةرصبلا»ل مارح تب دنت: ىف اسلاج ناك هنأ نم همن نع

 هتينك نع هولأسف « هنايب نسحو هتحاصف نيرضاحلا تبجعأف « لأس مث مّلسف ايدا اذاقيك

 ىلاهش ناّرَح برق ةدلب ىهو « ٍجورَس نم لاقف « هنطوم نع هولأسو ؛ ديز وبأ لاقف
 « نوعبرألاو ةنماثلا ةماقملا ىهو « ةيمارحلا مساب ةفورعملا ةماقملا ىريرحلا لمعف « قارعلا
 ناورشور ا بلاش مف - اهريخ غلبف ترهتشاو « روكذملا جوملا مكزاا ىلإ اهبسنو

 , اهريغ اهيلإ مضي نا هيلع راشاف . (هه81-15١14) دشرتسملا ةفيلخلا ريزو دلاخ نيا
 ىلإ عجرو « ةماقم نيعبرأ عنص .ةرصبلا ىلا داغ:نيح هنإ لب لاقيو . ةماقم نيسمخ اهمتأف

 لظف « هل ناحل ةعاقب اهرارغ ىلع فلؤي نأ هيلا اوبلطو « ءابدألا م بجعأف , دادغب

 55 « تاماقم رشع فلأو « ةرصبلا ىلإ داعف « ءىشب هيلع حتمي ال اموي نيعبرأ
 « هفاضتسا ناك صخش ةعانص نم اهنإ هداسح ضعب لاقو . هلضف ءابدألا فرعف دادغب

 هه قنلاك لفارقلا نعي نم قرتمل ايارج اودحأ ودبلا نا 'نورخا داس لاقوة دنع كاف

 . ! هسفن ىلإ اهيسنف ىريرحلا مهنم هارتشا نأ فداصتو « تاماقملا هذه

 ةلادل اخ هقول عجشت ةصق اهددقم قو « ةحيحص ريغ "رص لق ام كذا

 . ملظلا : مفدسلا (9) 1000

 :جلغ بأ 43 . شقنلا : مشولا 2(
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 ناكلتخ نبا ةسدكو .« ىريرحلا ةافو دعب .دشرتسملا ةرازو ىلوت هناف ؛ اهقبلات لع هثعبو

 اهرهظ ىلع هطخم بتك هسفن ىريرحلا طخ تاماقملا نم ةخسن ىأر هنإ لاق ذإ رخآ قيرطب

 ةنس هتفالخ لوأ ىف هل رزو دقو دشرتسملا ريزو ةقدص نب نيدلا لالج ريزولل اهفنص هنإ

 مكح هتراشإ "0 نامافوب تدلرقر :كاسدتلا نوقع ل دبلا ناغأ ىذلا نهارا

 . هتاماقمو ىناذمهلا عيدبلا ديري « عيدبلا ولت ايف ولدا :فافاقسم نأ ذأ لإ منغ هتعاطو
 نا نم ليق ام لك ضحدي نا دارا هناكو « ةرابعلا هذه ءازإ هحرش 2 ىشيرشلا فقوتو

 لاقت فلا قرارا ةقدوع قا ةفيرووو دعا ةزاقار هك دبل وع نأ حفلا تاماقما

 496 ةنس اهفيلأت ىريرحلا ًادبو ( ه ه١* - ؛م1/) رهظتسملا ةفيلخلا ةراشاب تفلأ امنا اهنإ

 .ةهأء ةنس ىبح تاونس رشع وحن هنم تقرغتساو

 رهطظملا سنس قوح هلا ليقف + ذادكلا تاماقلا «بيدأ ةدنز نأب ةزوطسألا تغنتاو

 تاماقملا أشنأ ىذلا ىري رح ا بحاص هنأ ةرك اذ هل مجرتت ةاحنلا مجارت بتكىرنو « رالّس نبا

 ةيصخش رهطملا ناك امبرو ( بارعألا ةحلم» هتزوجرا هنع ىور هنإ لوقتو « هناسل ىلع

 نأ دكزملا قفز... نحوزرسلا كياؤ وبا هنآ اوتظف + ةاحنلا لع »هلم ممر لخدو « ةيقيقح

 نيرأ اح اطوحت نم ككوحتتل قريرخلا :لاخ اهعزتخا: ةيلابتخ ةيضخش ةيصخش تافاقلا 3 كيذا انا

 :"وتتلا ثيدحلا نم اذخأ هسفن هب ىنعي ماَّمَه نب ثراحلا هتيوار ىمس دقو . لوستم

 ءانب ا 2 دكؤملا نمو . ماههالا رتثك نساك ىأ ( مام مكلكو ثراح مكلك»

 هضرع ىف ىريرحلا ةقيرط نم كلذ حضتيو « ةعطق ولت ةعطق الو اًرممدَعَي ل « لماكتم

 مقرلا تاذ ىهو « ةريخألا لعج اْئيِب « هتيوارب ديز ىلأ فيرعتل اهلعج ذإ « ىلوألا ةماقملا

 نم مدقت ام ىلع همدنو ةبذاكلا اهليحو ةذاحشلا ةفرح نم ديز ىبأ ةبوتل « نيسمخلا

 لوحتن دقو جورس هتدلب ىف هدجي ىّتح هنع ثحبي لازي الو « هتيوار نع بيغيو « هبونذ

 ىتلا نادلبلا مساب اهنم اثالث ادع ايف تاماقملا ىمسو . هبر ةدابع ىف ًاقرغتسم ًافوصتم أاكسان

 ممداعفا يرتب فزيرتلا يرو يايرتم ل داما 0 قرشم نم ديز وبأ اهيف لقنت
 قيقرو « هلزهو لوقلا دج لع :يرتم ةماقم قوس تالت 0 ذإ اهنم هدصقم
 : تايآلا نم 5 ىلإ « هرداونو بدألا حلمو « هرردو نايبلا نرغو تهل ضو. ظفللا

 يملا سناح الاو ءةيردألا كتالنللا وم ةويرغلا:لاقمألا عمو هةهمرو كتانانكلا ساو

 .(ةيهلملا كيحاضألاو « ةيكبملا ظعاوملاو « ةريحملا بطخملاو « ةركتبملا لئاسرلاو « ةيوغللا ىواتفلاو

 ًالضف رثنلا نم نينافأ ىلإ اهيف دصق امنإو « هتاذل صصقلا ىلإ اهيف دصقي مل هنأ كلذ ىنعمو
 عجسلا دنع باّتكلا فقي ملف « ةباتكلا ىف مَع عنصتلا قوذ ناكو . عجسلا نم همزتلا اع
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 ىلإ رورملا اهب نوبعصي ةبيرغ ًادَقَع كلذ ىلإ نوفيضي اوذخأ لب « ةيعيدبلا تانسحم او

 بلخي هارن ىّتح « ةسداسلا ةماقملاب ملن داكن امو « ةيبدألا مهتعارب اوتبثي ىتح « عجسلا

 , ةطوقنم ريغ اهفورح ةملكو ةطوقنم اهفورح ةملك : اهتالك ىلاوتت ةلاسرب سانلا بابلأ
 يحس ربعلا ىف ةياغاذخل وا ةدقع ىف ةرفع ةيفارلا ةييرتملا ةناقلا :تتاك اذا قع
 ريغتت الف ًاسكعو ًادرط ْأَقُت ةرابعلا نإف (لَم اخأ ْمَل» . هلوقك ساكعنالاب ليحتسيالام
 هب نيرضاحلا الم امه « ارعشو ارثن ةرابعلا هذه لثم نم ةريبك ةفئاط ضرعي ىضمو « اهفورح

 اهيف ظافلألا ْأَرَقَث مكحلا نم ةريبك ةفئاطب ءاج ةيلاتلا ةيرقهقلا ةماقملا ىفو . ًاديدش ًاباجعإ
 ىغلت ةجاحلا » ْأَرمُت نأ نكمي اهنإف ( ةجاحلا ىَمْلُت ةجاجللا عم لثم ًاسكعو ًادرط فورحلا ال
 تاملك نم فلأتت منال ءاطقرلا مساب اب نيرشعلاو ةسداسلا ةماقملا ىمسيو . « ةجاجللا عم

 قو . (ضاغ هبلق حشو « ضاف هيدي لئان» لثم همدعو طقنلا نيب لدابتلاب اهفورح ىلاوتت

 سفن ىلإ دوعيو « ةطوقنم ريغ اهتالك لك ةبطخخ بطخمب ديز ابأ ىرن نيرشعلاو ةنماثلا ةماقملا
 ا انيخ تاماقلا: قتل نأ نحف ناك ةبيرغ دقع هذه لكو . ةيلاتلا ةماقملا ىف ةبعللا

 ءرصعلا ىف تعاش زاغلألا هل تاكو... ةفاشرو. ةروقع نم ىريرحلا جسن هب زاتما ام
 وجبتلا ضخوب .نيضرالاوةعبازلاوب نيعيورألاو ةقافلاو نيثالدلاو ةسداسلا + هئاماقع اخ ةرقاذ

 : نيتماقم هقفلل درفاو « ةيوحن ةلأسم ةرشع ىتنثا اهيف ضرع ذإ « نيرشعلاو ةعبارلا ةماقملاب

 الإ ةيعاّتجالاو .ةيسايسلا هرصع نوئش ضرعب ىّنعب القو . نيثالثلاو ةيناثلاو ةريكع هي

 ةغللا ظافلأو تايانكلاو لاثمألا ضرعب 00 ناك دقف « كانهو انه ةفيفط ء

 هتاماقم ىف رثكي وهو . هاوفألا اهلقثتست الو عامسألا 'كصَت ال ةلوبقم نوكت نأ ىلع ؛ 0

 ىعيبطو . سانجلا ةصاخو ةيعيدبلا تانيا ينو ةديخل هر اهشأ نموت ةننارقلا تانالا نو

  ًاقوس وأ ًارحب وأ ةالفوأ ةضور فصي ةراتف « هفصو اهعم عونتيو فقاوملا اهيف ددعتت' نأ

 : هلوق لثمب هظعو نم رثكي دبعتم دهاز وه ةيناث ةراتو

 « كيغْطُي ام كجهلأو , كّرضب امب (كأرجأ) كارضأو « كّرْغي امب كارغأ ام مدآ نْبا»
 تاظعلل الو « عنتمت مارحلا نمالو « عنتقت فافكلاب ال . . كيرطي نمب كجببأو

 . كيدي نيب ام ركذت الو رايد ا رئاكللا كبجعي . . عدترت ديعولاب الو « عمتست
 لام « نونملا عفدي نل هللاو الك . . ًادغ بّاحت ال نأو . ىّدَس ُكَرْيثِس نأ نظتأ

 ققحو « ىعَوو عمس نمل ىلوطف « روربملا لمعلا ىوس « روبقلا َلهأ عفني الو « نونب الو
 نانسالل نيل ناو: عرضرأ نع زافلا: نأ ملعو (ىوهلا نع سفلا نيوز نعد اف
 . (« (ىَرب نتفايس عم ناو ىعس ام االإ



 الا

 اح هذه لثم ىف ضَرْعُت ًائادو « تاماقملا ىف ةريثك ةيملالا ةيعدألاو ظعاوملاو
 ىداونلا ضعب ىف ديز وبأ اناقلي اًئيبو . ةقاشرو ةبوذع ىف هاوفألا نع ريطت ىّتلا ةفيفخلا

 نكلو . راقولا علخيو راَقٌعلا ىستْحَي ىمادن عم انجام نيح ىلإ نيح نم لوحتي وه اذإ ًاظعاو
 امهو « ةباعدلاو ةهاكفلا ىلإ ىريرحلا هب دارأ دقو « تاماقملا ىف ليلق كلذ نأ قحلا نم

 هتجوز عم وأ هنبا عم هل رو نيح ةصاخو « ةدع تاماقم نق هلع ناتحضاو

 ىفركذت ذإ « ةيناردنكسإلا ةماقملا ىف ىرن ام وحن ىلع ماكحلا وأ ةاضقلا دحأ ىلإ نيمصتخم

 ا الا لادنفلاور نوع زر .[ةايس را قليلا كيم ع فن
 نأ ةأرملا ثبلت ملو « تاجاحلا ىوذو ءارقفلا ىلع هعزويل تاقدصلا لام رضحأ هنأ افرع

 ] : ةلئاق هيلإ ترداب

 ' ةمورأ رهطأو رت ا ةأرما ىلإ « ىضارتلا هب مادأو « نيفاقلا هللا دنأ»

 هاب طخ اذإ ا 0 2 ىلاراج نيبو ىقيبو ؛ درعلا رن قاعي .نرصلا يوسف

 دهاع هنأب جتحاو « مهَتلِصو ٍمِهلُص ملْضَو فاعو « مهكبو مهتكس ؛ دجلا 5 ا

 رفحا ىبصوو ىبصتل ردقلا ضّيقف 1 هذ يق ررخ رهان أل نإ ةفا لافت هللا

 ىلإ رد مظن املاط هنأ ىعّذاو « هطرش ىو هنأ « هطْمَر نيب مسقأف « ىبأ دان ةعّدُخلا اذه
 رابتخا لبق هينجوزو (هديك) هلاحم ةفرخزب ىلأ ٌرتغاف (ريثك لام) ةرْدّبب اهعابف « ةرد
 (هتيب) هرسك ىلإ ىنلقنو « ىسانأ نع ىنلّحرو ( تيب ) ىسانك نم ىنجرختسا الف « هلاح
 (ارجاعز ةنحسم هنيقلاو (كيلا :قزاقرآلا :ةيككحا لعق هتانعو»» هرسأ تحت ىِنلّصحو
 « ةلالخ هنأك « ةلالس هنم ىلو . . هرسع ىف ىلام قفنأو قرم كاس نقب دار

 : كيلإ هلق دقو « ةعّمد (عوجلا) ىوَّطلا نم هل ًاقرتالو « ةَعْبَش هنم لاني ام انالكو
 . هللا كارأ امب اننيب مكحتو « هاوعد َدوع (ربتختل) مُجْعَنل « كيدل هترضحأو

 هنأ اهيف ىعدي ةليوط ةديصقب خيشلا ٌدريو « هكفلا طفلا اذه ىلع ةماقملا ىضمتو

 نونا ريغ ةيالك روش اوال بسستكا املاط لاو « رعشلاو ملعلا ىف هرابغ قش نه

 « هتجوزو وه كلمي ام لك عّيَب ىلإ هرطضا امم « ماركلا ليج ضارقنال « تدسك بدألا
 ثاثا نم هب تلخد ام لكو اهزاهج -- هينيع ىف قرقزتت عومدلاو اهراك - عاب دقل ىتح

 ف امل هضرفو هتجوزو خيشلا ىلع ىضاقلا فطعب ةماقملا ىهتنتو . ةرخاف تاث وأ نئايوو

 . ةصح تاقدصلا

 ىلإ ليخيو « ةبوذعلا اهيف عيشت اك « ةيعيدبلا تانسحملو سانجلا ابيف عيشي تاماقملاو

 نيب اهظافلأ رثن مث ةبيقح وأ ةنانك ىف اهلك ةيبرعلا عمج امنأك هتاماقم ىف ىريرحلا ئراق
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 ناك امنأكو ٠ ةعوجسم بيلاسأ نم انتغل تفرع ام عورأ بختتيو اهنم راتخي ذخأو « هيدي

 اهنوذختي مهدعب ءاج نمو هيرصاعم لعج ام اا يس اح عا

 ىف ىَوْطُب ام لكو ةئشانلا سوفن ىف ةيبرعلا قوذ سّْرَغ ىف ىّراحي ال ىذلا ىرثنلا جذوفلا
 اذه نم ىناثلا لصفلا ىف انب ٌرمو . ةيرثنلا ةيبدألا ةغايصلا لاي ساسحإ نم قوذلا اذه

 همعز ىف 06 اند ه"”1/ ةنس قوتملا كدادعلا باشنخلا نبال نأ قارعلاب صاخلا مسقلا

 هيلع ذر ه/م.7 ةنس قوتملا ىرصملا ىوغللا 3 2 ناو ةثافاثع ف ىريرخ ا طالغأ نم

 . ىريرحلل هيف رصتنا
 داعلا نأ ريغ « نمزلا دي هب ظفتحت مل « لئاسر عومجم هتاماقم بناجي ىريرحلل ناكو

 فطق ىف ىناهبصألا داعلاا لاطأو « هلئاسر ضعبب اظفتحا همجعم ىف توقايو هتديرخ ىف

 لجس دفو « ةفيحص نيعب رأ وحن هل هتمجرت ىف هنم تلغش لئاسرلا هذه نم ةريثك تابختنم

 اهنم ىلوألا تاك اتحتا .« هرصع ذعبو ىريرحلا رصع ىف اتربتشا نيتلاسر توقايو وه اهنم

 كللذلو + نيقلا:تاوذا نم ةينانلا تناك راتيخاو: ةمسشلا»تيمف هكلذلو سلا :كأوذ نم

 دويق ىف لجحي ايف هنأكو « اهنيعب تايلك مازتلال حض ناو امهيف فلكتلاو . ةينيشلا تيمس
 هناش هلئاسر ىف هفصر نسحو هعجس ةسالسب هل دهشي لئاسر نم امهءارو ام نأ ريغ . ةليقث

 + .هثاق نما نحن ةلاير: وأ بنار تنيفو: ىف :ةلوقك ع هتاماقعت

 « ناسنإلا دي قلتت اك هتيقلتف + نامزلا نم ٠ نامألا باتك هتلخو . . باوحلا لصوو

 (فكلا) حارلا لماثأ قلتت امك لب : ال . ناسحلا اياطعلا لاكصو « ناسحالا فحض

 عتمتأ تلزامو « حابّصلا تاهسن ىف (تانتافلا) حابّصلا ىديأ نم (رمخلا) 3 تاساك

 اورو قانا نم هيف عمج ام هللف . .رهزو حلمو (ريرح) - رىشوو ءرّردو ىلحب

 (بذع ءام) نيعمو ادا نيسحبو (بهذ) زاضنو ( ليمج) ريضنو (رهز)

 . («ناعمو

 باختنا ىف ةراهم نم هيوتحي امب ةقاشرو ةفخ نم عجسلا اذه ىفام حضاوو

 |ك « ةبوذع ىف ًاقفدتم اهيلع ىرجي نيح همالك ةنسلألا عتمب ثيحب هتارابع ريصقتو هظافلأ

 اقل ا ةيسرم اعات نأ دهقزاق رعشيل ىتح « هتاربنو هسرج ىلإ عمتست نيح ناذآلا عتمي

 . ةدئفألاو بولقلاو ناذآلا ذلي اهني .: ةييعم "اذ يش



 ثملاثلام نفلا

 ناريا





 لوألا رسفغا

 عمتجا او ةسايسلا

 ةلباقتم لود

 ةلود هالو تناك ةلباقتم لود 56 كلاتلا ا ذنم ناريا ىف 5 دعا

 ةنس ىتح هؤانبأ اهيلع هفلخو « نومأملا دئاق نيسح لا نب رهاط اهأشنأ كلا ناسا نييوعاظلا

 . بئارضلاو تايابجلاب اهل نولسري اوناكف « دادغبب ةفالخلل نيعبات اوناكو « ةرجهلل 4

 ىقرش ناتسخولب ملقإ ىف ةيرافصلا ةلودلا راّفصلا ثيللا نب بوقعي ماقأ 7417 ةنس ىفو

 ىلا ناسارخ ىلع ىلوتساو « ناتساغفأو « ناريإ ىبونج نامركت لمش ىتح اهدودح دمو « ناريإ

 ءاضق نويناماسلا هيلع ىضق ذإ 7585 ةنس ىتح ورمع هوخأ هفلخو . نييرهاطلا ديب تناك

 ةيولع ةلود اهب مقيو 76٠ ةنس ذنم ناتْسِربَط ىلع ىولعلا ديز نب نسح لا بلغيو . ًامربم
 اوثبلي ملو نويناماسلا همجاه 781/ ةنس تناك اذإ ىتح 1/٠١ ةنسل دمحم هوخأ اهيلع اهفلخي

 نم اوزهجأ اك « ةيولعلا ةلودلا كلت ىلع اوزهجأ كلذبو « ناجرج باوبأ ىلع هورسأ نأ

 كلذبو 784 ةنس ىتح ةمئاق مهتلود لظت نأ نييناماسلل بتكو . نسوا
 رصع ىف ةليوط ةرتف تلظو 71١ ةنس ىف تأدب ذإ ىناثلا ىسابعلا رصعل ع ارطخ لك

 ىلع رصعلا اذه حتاوف ذنم ترطيس ىتلا ةيبيوبلا ةلودلا عم ةلباقتم « تارامالاو لودلا

 اهيلع ترطيسف دادغب ىلإ اهعارذ تَّدمو « ناريا نم ةيبرغلا 00 ةيبونجلا ملاقألا

 ةلودلا لاوز دعب ناتسربط ىلع ترطيس ىتلا ةيرايزلا ةلودلا |هلباقت تن ا ىلعو

 عبارلا نرقلا داكي الو . 00 ةييشيس بيب

 لودلا رصع لئاوأ ىف لباقتت تناك كلذبو . ةيونزَعلا ةلودلا مج عزبي ىتح ىبتني

 . نييونزغلاو نييراي لاو نييهيوبلاو نييناماسلا لود تارامإلاو

4١ 



 م

 )١( ةيناماسلا ةلودلا

 ًاناير لاك يذلا نيبوج ماري اربم ىلإ - هريغو ىوريبلا ركذي اهف - نييناماسلا بسن جرب

 ناماس مهدج ملسأ دقو ؛ ةيسرافلا ناجيبرذأ ةيالو ىلع (م ٠-55 ) زيوربأ ورسخل

 كلما دبع نب ماشه ةفالخ نمز ناسارخب خْلَب ملقإ ىف ةعقاولا ناماس ةيرق ديس ىأ هادوخ

 ضن نيح ىئاسارخلا ملسم ىبأ باحصأ نيب عمل نأ هل ها17؟1-6١5ه)

 ةملجك ىف :ةناكو كسا .ةنا لحف ٠ فوت م ومالا رصعلا رخاوأ ىف نييسابعلل ةوعدلاب

 ريمأ رهاط نب هللا دبع رمأيو « هءانبأ نومأملا عنطصيو . ديشرلا رصعل ىفوت ىتح نييسابعلا
 شاشلا ىبحيو دنقّرمس احونو ةناغرف دمحأ ىلويف ءربنلا ءارو ام ىلع مهيلوي نأ ناسارخ

 حون هيوخأ ىلع دمحأ بلغيو . ناتساغفأ ىف ةارّه سايلإ مهاخأ ىلوي اك ٠ ةنسورشأو
 ىلع رصن هنبا هفلخيو 7١ ةنس ىفوتيو رمأ هل. حبصيو ىجحيو
 . اهيلع هل ابئان حبصيو . ليعامسإ هاعخأ مهيلإ لسرُيف ء ىراخُب لهأ هيلإ عزفيو فداه

 وهو . ناطلس لك نم هاخأ درجيف « ليعمل ةبلغلا نوكتو « نيوخألا نيبرومألا دسفتو
 . ةيناماسلا ةلودلل قيقحلا سسوؤملا َدَعُي

 رافصلا ثيللا نب ورمع شويج عم ةرجهلل 785 ةنس ى ليعاعسإ شويج قتلتو
 نادلبلا نم هديب امريصيو « ورمع ىلع رئاودلا رودتو ) ناتسخولبو ىرلاو نامّرك بحاص

 بحت حمارا داكي الو . ةنطلسلا ةعلخم دضتعملا ةفيلخلا هيلا |:لستلو : ليعامسا ىلإ

 هتباصأ نأ دعب دمحم رسؤيو  ناتسربط بحاص ىولعلا ديز نب دمحو ليعامسإ نيب برحلا

 عستت كلذبو . هترامإ ىلع ليعامسإ ىلوتسيو « هحارجي ًارثأتم توميو « ةلتاق تابرض
 انيبو « نيديدع ابان اهتايالو ىلع نوميقي نييناماسلا لعج امم « ةريبك ةعس ةيناماسلا ةلودلا
 ةلودلا ةرضاح ا 1 مقي مهشيج دئاق ناك مهترضاح ىراخب ىف نوميقي اوناك

 كرتلا ىلع هل مساح راصتناب ليعامسإ تاراصتنا للكتو

 هيراكإ ةيقبو ناسارخ ى ليعامسإ ىدانف ؛ رارج شيج ى اوفحز دقف ةرجهلل 54١ ةنس

 ١١( قوريبلل ةيقابلا راثآلا ةيناماسلا ةلودلا 0 رظنا 2

 . ةميدقلا ةيرهاطلا

 ىمابعلا بدألا خيراتو ه؟ ص ( ةرهاملا عبط تقلا

 ف ىدرب ىرغت نياوريثألا نب باو هيوكسم نبال مألا براجيو

 باتكلا راد عبط) نودلخ نبا خيراتو ةقرفتم عضاوم

 نم ناريإ ىف بدألا خيرات باتكو ١١/14/ (ىنانبللا

 يع مهاربإ روتكدلا ةمجرت نواربل ىدعسلا ىلإ ىسودرفلا

 .ةمجرتلا) ريثودلانودل اهرضاحو اهيضام, نارياو ىبراوشلا

 مه ص (دادغب عبط) ىصولخ ءافص ةمجرت نسلكيتل .
 زتيم مدآل ىرجحلا عبارلا نرقلا ىف ةيمالسإلا ةراضحلاو

 .عيداتو 54ص 0 هكا فيلأتلا ةنجل عبط)
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 ةلئقم مهنم لتقف رتل و كارلا لعيوري مهوب من لك دولا كرار ميقا

 مظن ىذلا وهف « ةلودلا هذه ءارمأ مظعأ ليعامساو وولد نوقابلا دو ع ةميظع

 تكي ناك لب « ةيلام بئارض ال ىّدْوي نكي ملف « دادغب ىف ةيسابعلا ةفالخلاب ابتقالع
 لمح تناك ريعب ةئاؤلث ىلع تلمتشا 7197 ةنسل هتيده نإ لاقيو « ايادملا ضعب لاسرإب

 لوس دع هنا رعد ةةدع ةقرلالا هم كقاو : هتك امو ياقلاونقعلاو كانبملا قيدانص

 زمر وهو « نييناماسلا ءارمألل ًاديلقت كلذ لظو .ريفاندلا ىلع همسا ضْفَن قحو ةعمجلا
 نم ةيلوت دوهع ىلإ ًامناد نورقتفي اوناك كلذ عمو ٠ ةفالخلا نع ىسايسلا مهلالقتسال حضاو
 ًامئاد مهلعج امم نيينس كلذل اهي اوك : اعرف مهمكح نوكي ىتح نييسابعلا ءافلخلا

 , ةعينكلاا امونصلا

 ىلع ىلوتساف « اعاجش 1 (.ه م. -786) دمحأ هنبا ليعامسا فلخو

 هلمو ( . ه ٠-8" ١)رصن هنبا هدعب ىلوف « هولتق نأ اوثبلي ل هنالغ نأ ريغ « ناتسجيم

 « ىعيشلا ليعامسإلا بهذملل هقانتعاب مهتاو 1١1" ةنس ناتسربط ىرايزلا جيوادرم عطتقا

 نيطالس لوأ وهو (. ” ضارب سيضم حون هنبال ناطلسلا نع لزانتلا ىلإ هسرح هرطضاف

 جرخ الف « فنعو ةدش هيف تناكو « تارامإلاو لودلا رصع :رصعلا اذه ىف ةلودلا

 ( . ه 817-8٠0" ) كلملا دبع هنبا هفلخو . اعيمج مهنويع َلَمَّس مهاربإ همعو هاوخأ هيلع
 0 علا ةفيلخلا هيلا لسراو ( . ه 55 ه٠ ) روصنم هوخا هدعب ىلوو . افيعض ناكو

 فارطأ نم اريثك نييناماسلا نم نوعطتقي مقرون ةويعرلا نا ديلقتلاو علخلاب

 نييناماسلا ىديأ ق تلظ ناسارخ نأ ريغ . نامّرك ىلع اولوتساف « ناريإ ف مهلود

 لدعلا رشنب نوزاتمي اوناكو . روصنم دهع ىتح اهيفايوق مهن اطلس لظو « رهنلا ءارو امو ىه
 عنمأ كلم قرشملا ضرأب سيل» : ًالئاق لقوح نبا كلذ ىكحيو . مهدالب عوبر ىفنمألاو
 ٌردَأ الو « ةيطعأ رثكأ الو ءابابسأ مظنأ الو « ةَّدع لمكأ الو « ةّدع رفوأ الو « ابناج
 ةلقو « مهتجرخأ روزنو مهتايابج ةلق عم « نييناماسلا نم تاين نسح موذأ لون ناقل

 حرت نب روصتم حلاص ىبأل رهنلا ءارو امو ناسارخ ةيابج نأ كلذو « مهنئازخ ىف لاومألا

 ظ نقلا كولا ٍنورشع « رهشأ ةتم لك ىف لَمْحُي ناضو ضْبقُي جارخ لكل « اذه انتقو ف

 ف انم مط لكو « ةعونمم الو ةعوطقم ريغ « ةّراد ةنس لك ىف ةمعطأ عبرا ةيلعو . مهرد

 ع مهرد فلأ فالا ةينيخ عرف ضتملا ئابلو هداوقو هنالغ ىلا هنم جرحي اموي نيعست سأر

 2 سفن نع ؛ مرد كلا فلا نورشع ىهو « ةروكذملا هتايابج فصن مهتمعطأ بعوتستو

 ةنوحشم مهلاعأ لاحلا هذهلو . . ةمات مهيف ةلذعملا مايقب ةطبغو « ةرهاظ ةرسمو ةبيط
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 + قاد تتارملا ق:كاوحلو. فراس قاززأ لع قيلذه ةالولاو:ةافكلاو ةاحلاو ةاضقلاب

 ىلاوو (ندملا ) ةردانبلا نم لاومألا ةيابج ىلع لماعلاو ديربلا بحاصو ىضاقلا قزر نأ كلذو

 مهضعب صقني سيلو « ةروك لك بسحو ةيحان لك ردقب دحاو مهبتارو ةنوعملاو ةالصلا

 ايعيش لقوح نبا ناك ذإ « زيحتم ريغ نايع دهاش نم ةميق ةداهش ىهو . « ضعب نع
 قدص ةداهش مهل دهشي كلذ عمو « هتعيشل ًاموصخ « نيينس نويناماسلا ناكو « ايليعامسإ
 ةلودلا مظنتو ةرادالا نسحب مهل دهشي | « هنودب ةيعرلا ةايح حلصت ال ىذلا لدعلاب

 ىف ىنافتلاو صالخإلا ىلع مهل مهعمج ام « بتاورلاو قازرألا ىف اهيفظوم نيب مهتيوستو
 . مهتمدخ

 ثاللث هرمع زواجتيال اريغص ناكو ( . هاوار لالا زب هيفا رييهفالو

 ممل ذخأ دقف « ةلودلا نوئش وئش عضعضتب اريذن كلذ ناك اناكو « ةنس ةرشع

 مهب رخ ىف اولبأ دق اوناكو « ؛ ربنلا ءارو امف نييناماسلا نولزاني نيصلا دودحو ةناغرف نيب كلا

 مالغ وهو حون ىلو اذإ ىتح  ةريثك اطبر مهعم مهدودخ ىلع اوني .« اليوط كاذ لبق

 دق ةوبا للملا دنع ناكو + ةيتانفانلا ىلع ةراغالا نم نوريكي اوننخاو كرتلا رطخ لحفتسا

 ىلع هفلخ نأ ثبلي ملو « نيكيكبس هكولمم ناعّتساف « ةنْزَع رمأ هشويج دئاق نيكتبلأ ىو

 ؛ حون ىقوتو « ناسارخ ىوُنْرَعلا ادومحم هنبا ىناثلا حون ىّأوف « ةنسح ةرادا اهرادأو هتيالو

 نأ ريغ « ريخألا ةفك تلعو « كلملا دبعو روصنم هينبا نيب « هتافو دعب رومألا تبرطضاو

 وجلا الخف « اريسأ كلملا دبع ذخأو ىراخي ىلع راغأ نييناخرقلا كرتلا مكاح ناخ كليإ

 .ةيناماسلا ةلودلا تبّننا كلذب و *894 ةنس هتاكلتمم ىلإ ناسارخ مضو ؛ ىونزغلا دومحن

 29 ةيهيوَبلا ةلودلا

 نيوُزقرحب ىلونج ىلإ اوجرخي م دالبلا كالتمال مهداوق ضعبو مليدلا 5 جرخ امل

 هاوخأو هّيَوب نب ىلع اوجرخ نم ةمدقم ىف ناكو « ناريإ ىف اولغلغت لب « دي
 نق لاك اه ىمليدلا دئاقلا عم -  قارعلا و ى اني رم امك - الوأ اولمعو « كهقتاو نسحلا

 نيلئاق همصخ ىلإ هوكرت ناجّرُجو ناَتْسربَط مكاح ىرايزلا جيوادّرَم همزه اذإ ىتح « -

 انلك عقيو « اتنوثم كنع ّفختل كايإ انتقرافم كل حلصألا» -- هيوكسم نبا ىور امك -هل

 انسح اعقوم جيوادرم نم هيوب نب ىلع عقوو . (كاندواع تنكمت اذإف « كريغ ىلع (انئبع)

 لصفلا ىف ةروكذملا رداصملا ةيبيوبلا ةلودلا ىف رظنا )١(
 قارعلا مسق نم لوألا
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 ىلوتسا نأ ثبلي ملو « ةرجهلل م١٠ ةنس ناذمّه نم قرشلا بونجلا ىلإ جّركلا ىلع هالوف

 ىلع زهتناف "78 ةنس ىف حيوادرم لتقو . سراف ىلع اهتيلات ىفو ناجّرأ ىلع ةيلاتلا ةنسلا ىف

 ّرم اك امههوخخأ ناكو . هديب اتناك ن يتللا ىّرلاو ناهفصأ ىلع ايلوتساو ةصرفلا نسحلا هوتخأو

 ىلع ىلوتسا اهنمو ”## ةنس ىف ناريإ ىونج نامرك ىلع ىلوتسا دق - قارعلا مسق ىف انب
 ىضوف نم ىناعت تناكو « دادغب هماحتقا ىلع طساو لماع هعم رماتو 77 ةنس زاوهألا
 علخو 704 ةنس ةمواقم نود دادغب - قارعلا مسق ىف انب رم اك- دمحأ لخدف « ةديدش

 بقلو ةلودلا داع سراف بحاص ايلع هاخأ بَّقلو « ةلودلا زعم هبقلو ىكتسملا ةفيلخلا هيلع

 ظ ”ةلودلا فكر :كرلاوب نشل .ةاانلو: يحئاص: نيكل هاخأ
 ةومعرب اوذخاو + قيبموبلا ةنقبق"ققارغلاو:ةاربإ نمنيكألا رظشلا عبضأ كلذدبو

 مارب ىناساسلا كلملا ىلإ اوبستلا أ قويت وك روم نيقاباعلا قوما لكان قف مينا

 هبوب نأ ىوريو.. ريش درأ نب روباس ىلإ مظتنملا هباتك ىف ىزوحلا نبا مهبسني انيب «روج

 اذه نوكي نأ بلغيو . هب غلبتي ام دجي داكي ال نيوزق رحب ىلع اسئاب اداّيَص ناك مهابأ
 ةثالثلا ةوخإلا غلبو . مهل ءاضرإ نيخرؤملا نم نيقلمتملا ضعب مهل هعنص فيرشلا بسننلا
 مهؤامسأ تناك ىتحو « مهئامسأب ْبَرْضُت ةّكّسلا تناك ىتح « اهظع اغلبم ناطلسلا نم

 . ةعمجلا ةبطخ ىف ةفيلخلا عم رك
 هلعلو « "7ىديزلا بهذملا نوقنتعي اوناك مهنأ ىلإ لوُسَح نبا بهذيو ةعيش اوناكو

 عيرددوجا# هي بهذملا ناكو مليدلا نم نم مهلصأ نأب مكحلا اذه ىف رثأت

 ةرودخأ كانه هدعب بهذملا خو ء نامدلا :كللتن..ثلاثلا كرَقلا لدماوأ ف كياز ني“ مرسلا

 ام وحن ىلع ةيرشع ىنثا ةيمامإ اوناك نييبيوبلا نأ قحلاو . شورطألا نسحلا مث . دمحم
 ىلإ ةفالخلا لقن ىف ركف ةلودلا زعم نإ لاقيو عيشتلا نع انثيدح ىف كلذ حضونس

 نييولعلا ضعب تسلجأ ىتمو : هل الئاق كلذ ةبغم هباحصأ ضعب هفوخف « نييولعلا

 ( هولعفل كلتقب مهرمأ ولف « هتفالخ ةحص كباحصأو تنأ دقتعت نم كعم ناك ةفيلخ

 مهناك هدعب نييبيوبلا ىدياو هدي ىف نويسابعلا ءافلخلا لظو . هيلع مزع ناك ع فرصناف

 ا

 ملو ةرجهلل “8. ةنس ىفوت الف « ةلودلا داعربكألا خألل ىهيوبلا تيبلا ةساير تناكو

 ىلع ةلودلا داع ةيالو هيلإ تلقتنا اى « ةلودلا نكر هيخأ ىلإ ةسايرلا تلقتنا ابقع كرتي

 مسق 858 ةنس هتافو تناح اذإ ىتح « ةلودلا دضع هنبال 0 0 اهلعجو و راف
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 امرك سراف يلا لودلا دضعلا - قارعلا مسق : ىفانبرم اك-لعجف « هدالوأ نيب هكلم

 لعجو . رونيدلاو ناذمه ةلودلا رخف امبيخألو ناهفصأو ىرلا ةلودلا ديؤم هيخخألو ناجرأو

 نالّبقيو هترضح ىف ناسلجي ال اناكف « هرمأل اعدصو « هيودعأ لغ ةيايرلا ةلودلا دضعل

 نم تدق نأ ووفألا ثبلت ملو . ناحيرلاب هنامدحيو ؛ ةملايدلا ةداع ىلع هيدي نيب ضرألا

 امههنيب تبشنو « قارعلاو دادغب بحاص ةلودلا زعم نب رايتخب همع نبا نيبو ةلودلا دضع

 ىف عضوو . 851/ ةنس دادغب ىلع ةلودلا دضع ىلوتساف « رايتخم اهنيدايم ىف طقسو بوحلا

 هجوف 2« هدض ناتسربط بحاص ريكمشو نب سوباق دي ىف هدي ةلودلا رخف هوخأ 1/1 ةئس

 . امههدالب ىلع ىلوتساف ةلودلا يؤم هاا امهيلا

 50 ماكحلا مظعأ ما/” ةنس قوتملا ةلودلا دضع نأ قارعلا مسق ف ايو

 ةنأو ؛ ناتسربطو قارعلاو دادغبو زاوهألاو سراف ملقإو نامرك تلمش ىح هتلود تعستا دقف

 هداجماب هروعش نم غلبو . مالسإلا ىف ( كولملا كلم) هاشنهاش كلملب بطوخ نم لوا

 ىف مزح نبا ركذ دقف « نيملسملا ةفالخ دلقتي نأ ىف اموي ركف نأ هسفنب هدادتعاو

 فورعملا ىرصبلا ىلع نب نسحلا كلذل رمأ هنأ «ءافلخا خيراوت ىف سورعلا طقن» هباتك
 « اهب ىَّمستي نأ ىف هنم المأ شيرق ريغ ىف ةفالخلا ديلقت ىف اباتك فلؤي نأ لّعجلا مم

 : ءاهقفلا سلاحم ىف سانلا 0  ناسارخخ ىلا ريخلا رشتناو ٠ باتكلا لعجلا 3
 نجلا مّسو « هيلع ةروثلا ىشخف « ةلودلا دضع كلذ غلبو . ! هادمحماو ! هامالسااو

 دبع نب رهطملا هدئاق تلعج ةديدش ةوسق هيف تناكو .' 0١ سأل فكسو.هتوع نمانلا عنقو

 هكلم ىلع ىشخ هنأ هتوسق نم غلبو , ابعرو افوخ راوثلا ضعب همزه نيح هسفن لتقي هللا
 اطبض هتلود رومأ طبضي ناكو . ةمحر الو ةقفش ريغ ىف اهقيرغتب رمأف ( ةاتفب هدت نم
 لفاوق نع ةيابحلا عفرو - قارعلا ممسق ىف انب رم اك - صوصللا نم قرطلا رهطف « اقيقد

 1 عمان دجال نم اريثك ىنبو « نيمرحلا ىلإ قيرطلا ىف و رابألا مارصعاو» : جاجحلا

 . ةعساو ةيانع نيتاسبلا عرزو نارمعلاب ىنعو هكلم

 و ثادحألا ىلاونتو « ةلودلا ماصمص هنبا - قارعلا مسق ىف انب رم اك هفلخيو قوتيو

 رخف هاخأ دابع نب بحاصلا هريزو ىعدتسيف « بقع نود ةلودلا ديؤم 177 ةنس قوتيف
 ةلودلا ديؤم ةلود ديلاقم لكو ناتسربطو لبجلا .رومأ هملسيو «روباسين نم ةلودلا
 رمألا هل حبصيو « ةلودلا فرش هوخأ ةلودلا ماصمص ىلع 1/5 ةتس ىف جرخيو . هدالبو

 . الث“ ص ١96١ ريمس يد بادآلا ةيلك ةلحم ىف سورعلا طقنل انترشن رظنا(١)

 دذع «رشع ثلاثلا دلحملا نم ىلاثلا ءزجلا ةرهاقلا ةعماجت



 5 ما/

 هللا ءايضو: ةلوذلا :ءايبن تقلل منا نأ هوخأ .ةقلختيف ماب ةئزم قوتي قت يؤ: قم

 بيقلتب اوفتكي ملو « باقلألا نم نورثكتسن هرقل ناكو .(. ه "#5١ -"ا/94)

 . كلذ ريغ ىلإ ةافكلا دحوأو ةافكلا ىفاك لثع مهئارزو بيقلت نم اورثكأ دقف 6 مهسفنأ

 داوق بيقلت ىف اونّنفت مهننكلو ٠ مهسفنأ بيقلتب نونعي اونوكي مل نييناماسلا نأ فورعمو

 ىلع روثي نيح ىكرتلا ناخارغب دجن نأ ناريإ ماكح نيب كلذ عويش نم غلبو . مهشويج
 . ةلودلا باهش هسفن بقلي 87# ةئس ىف ةلودلا

 كولم حيفأ وهوا , ءامدلل اكافس املاظ - قارعلا مسق ىف انب.رم اك -- ةلودلا ءابب ناكو

 هوخأ هنم كلملا عزتناو ( . ه 14٠7١ 4١6 ةلودلا ناطلس هنبا هدعب ىلوو « ةريس هيوب ىب

 )41١15- ةلودلا لالج هوخأ هفلخف 51١5 ةنس قوت نأ ىلإ نامّرك بحاص ةلودلا فرشم

 ىلع ةلودلا رخف نب ةلودلا دحم دي نم ىلوتسي نأ ىونزغلا دومحم ثبلي الو . ( . ه له
 راجيلاكوبأ هفلخيو ٠ ةلودلا لالج دهع ىف ىضوفلا مظعتو . لبحلا دالبو ناهفصأو ّىرلا

 ريثك ىلع نولوتسيو « ةقجالسلا ناش .هرصع ىف مظعيو (. ه4 - 4178١ ةلودلا ىبحم :

 ةنس دادغب كبلرغط لخديو ) محررا كلملا هفلحمو ؛ مغ راجيلاكوبأ قوتيو « ناريا نم

 - ىف نييبموبلا ناطلس ضوقتي كلذبو « د مسق ىف انيرهت اك 6 ةرجهلل 5
 ْ . نايف قارا

 ْ )١( ةيرايزلا ةلودلا

 ىذلا ذاق ىفاساسلا كلملا ىلإ ُبسْنُي ةلودلا هذه نأ ةيقابلا راثآلا هباتك ىف ىنوريبلا معز
  ريغوأ ًاحيحص بسنلا اذه ناكأ ءاوسو « داليملل ه١ ةنس ىلإ 448 ةنس نم مكح
 ىمليدلا رايز نب جيوادُرُم اهسسؤم ناكو « ىناريإ لصأ ىلإ عجرت اهنإف « حيحص
 «دهعلا كلذل ناريإ ىلاش ىف اورهظ نيذلا لبجلا داوق دحأ (همسا»#" -#15)

 نع يلق بلي دلا دن و هل عي نافسا عار عت المع وألا دازقلا كلس ىف مظتنا دقو.

 ترسل اسهم: ةذلبلا فلاقو عههلكو نافشا ىلبع بثو نأ تيليلو « اهرايذو "فَيَوَرَ

 هترامإ فارطأ دَمو « رّرحلا رحب ىمسي اكوأ نيوزق رحب ىبونج ناجرجو ناتسربط ىف ةرامإ

 اهيضام ناريإو « اهدعب امو 85/4 ( توريبب سلدنألا دريت ةيقابلا راثآلا ةيرايزلا ةلودلا ىف عجار )١(

 ىسودرفلا نم نأريإ ىف بدآلا خيرات : هباتك نم ةقرفتم 2ىدرب ىرغت 7 وتل قب و .ريثألا 500

 . ىبراوشلا ةمجرت ىدعسلا ىلإ .راد ةعبط ) ىدوعسملل بهذلا جورمو ةقرفتم عضاوم ىف
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 ذحماو « ناتسزوخو ناجيبرذأو ةينيمرأو ناذمهو ناهفصأو ئرلا ىّتح « ابرغو ابونج

 : ةبورعلل ةيهاركلا ديدش ايبوعش ناكو « ديدش وتع هيف ناكو « هترامال ةرضاح ناهفصأ

 امل موقت الف برعلا ةلود لطبيو مجعلا ةلود دحم ديعتسيس هنأ - معز ايف - معزف

 . هندمو مالسإلا رايد مهتيلوتو ةفيلخلا ىلع ضبقلاو دادغب ىلإ ريسملاب هتعيش دعوو ؛ ةمناق

 نأب رمأو« ناورش ونأ ىرسك جات ةئيه راتخاف « اهتئيه هل تلتف سرفلا ناجيت نع لأسو '

 عصرم بهذلا نم شرع هل عنّصو « رهاوجلاب ىلع بهذلا نم جات هلاثم ىلع هل عنصي

 اهدايعأب لفتحي ناك كلذ لجأ نم هلعلو « ةيسوجملا نطبي ناكو . ةميركلا ةراجحلاب
 ادهناك“ اهفوك قدما كعب سلا درقرلا هليل يني ..هلا لاقتعا راق او ع ةييلظخ تنال فول

 ىلإ هترامإ ءاحنأ نم باطحألا عَمْجَت نأب ةليللا كلت ىف رمأ دقو . ةريثك ًاران نودقوي

 ةميظع اعومش اهعم لعشأو اهلعشأو اهوح لابجلاو لالتلا ىلع اهبصنو . ناهفصأ هترضاح
 رعوا نعم ا ديدك ايقاع هوو هي نأ داو ىةنقيم ةلقاماو,. اها اخ تكلا

 . هلاومأو هنئازخ اوببنو « ةرجهلل "88 ةنس ماما ىف هب اوكتفف « هنالغ ضعب رودص

 . هتوبات ءارو خسارف ةعبرا ةافج نوشمي مهلعج « اديدش انزح هيلع اونزح مليدلا نإ لاقيو

 ىلع هتافو بقع ىلوتسا هّْيَوِب نب ىلع هدئاق نأ ةيبيوبلا ةلودلا نع انثيدح ىف انب ٌرمو
 ناتسربط: نم ناك اهنالا هيوخأ كيو هدي. ق ظقشت تاكخأ :ةريثك انادلب نأو ىرلاو ناهض

 871 ) ريكمشو هوخأ هفلخ دقو « نييرايزلا جيوادرم ءافلخ دي ىف اتلظ |مهنإف « ناجرجو

 هنبا هفلخو . اتيم طقسف « هنع لفاغ وهو ًبشو اسرف بكر هنإ لاقيو (. ه 5
 د قس هيلع تورت ةوهوزللا لاذ امو ع ا رغاقو ناك ناكر به هوم مهم كو دوبل
 درتسا هيفو 888 ماع ىّبح امّركم مهدنع شاعو « نييناماسلا ىلإ ١/" ماع هترامإ نم

 است اع عيل ع قع اف رو ةودطاو .اهيقب لكشاو :« ىغبو ادع هنإ لاقيو . هكلم

 ىف سوباق سبُحو« اهتدارإ ىلع لزني نأ ( . ه 4755 -40*) رهجونم هنبا ترطضاو
 زن زغلا هوبي ىلإ لاومألاب لسري رهجونم لظو . دربلا ةدش نم تام ىبح عالقلا ىدحإ

 ملو دومحم هكرتو « ةرعو لابجب هنم انصحتم دالبلا ىف لغوأف 4٠١ ةنس هبلطو « هل ءاضرتسا

 دو ةومسم ل وقع هدو نمو(. .ه 1 تاو 9539 ناورق ونا هنا" ةقلخف قوتنا كيلي

 . اروكذم ائيش نكت مل نأك « ةرامإلا ىلع ىونزغلا دومحم
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 ] ظ '' هيونزغلا ةلودلا
 يد ل اع قلل دوور هللا: نم ريتك: ايمو ن نيقت ةيانابلا ةلوزنلا كفاك

 بتر ىلإ اولصي نو ) مهيديأب ةيناملا فئاظولا نم ريثك حبصي نا. ابق قم نويسابعلا ايه

 كلذ راثآ نم ناكو . نيع دعب ارثأ حبصت ثيحب ايئاهن اهوضوقي نأو « شيحلا ىف ةدايقلا
 نيع دق ناك ( . همه 8-٠ 47) ىناماسلا حون نب كلملا دبع نإف « ةيونزغلا ةلودلا مايق

 « ناتسناغفأب ةنّزَغ ىلإ ىضم كلملا دبع ىفوت اذإ ىّتح « اماع ادئاق نيكتبلأ : ىكرتلا هكولمم
 قوتانأ ثيليب ل هنأ نيغ + قدعسا هنبا هفلخيف ع ةيلا هتلجاعو: « يلع ازيمأ هنت لغو

 « ةيونزغلا ةلودلل لوألا سسؤملا وهو ( . همم -+) نيكيكبس هيبأ كولمم اهيلع ماقف
 محو ع ةميدقلا ناتسجس ةقطنمع ناتسناغفأ ىف كي ود لع ءاليتسالاب هلامعأ أدب دقو

 د6 جيصانا# تواغلا اهريمأل بتكي ناكو « ىّبسبلا حتفلا ابأ ّذفلا نام ع

 درجو « هدب ىف اهعالق نم ريثك طقسو .دنهلا وزغي نيككس ليا وولي ةلودلل

 ىلع حلصلاو ةعاطلا ىلع هيت لابيج ئمسملا تاجتبلا كلم برخل نيتريبك نيتلمح

 قرطلا ىلع فرشُي ناكو « ناتسناغفأ قرش ف لباك مبلقإ نع هل ىلطتي نأو 6 ةلئاط لااوغأ

 دض 884 ةنس ى روصنم نب حون هب ثاغتساو . بيصخلا ىدنهلا لهسلا ىلإ ةيدؤملا

 ناسارخ ىلع ادومحم هنبا ىلويو « ةلودلا رصانب هبّقلي هلعج امج « مهب لّكتف « هيلع نيرئاثل

 :.تاودلا تاس يللي

 هوخأ هيلإ بلطف « افيعض ناكو « هنم دهعب ليعامسإ هنبا هفلخف « نيكتْكُبس ىفوتو
 ايلاو لازيال دومحم ناكو « فارطألا ةيمارتملا ةلودلا كلتل مكحلا نع هل لزانتي نأ دومحم

 شيج سار ىلع دومحم راسف « اديدش ءابإ كلذ ليعامسإ ىبلاو « ناسارخ ىلع نييناماسلل

 (. ه 47١ -841/) ىونزغلا دومحمو . هلزانت نالعإ ىلإ هرطضاو هاخأ مزهو هنْزَع ىلإ
 مولعلاب هتضبنلو « الامشو ابرغو اقرش اهّبانَطَأ هدم اتيص مهدعبأو ةلودلا هذه ءارمأ ربكأ

 لفل ون + ان اعيحم هلال وب هت ساوند لت اكو «ةديناوب لقبت : يصرخ نق تناذالاو

 ناك هذ هللا انها نيطقاو مهنم ةالغلا ةصاخو « ةعيشلا دهطضي هلعج ام كلذ

 نيمأ ميهاربإ روتكدلا ةمجرت نواربل ىدعسلا ىلإىسودرفلا ىنوريبلل ةيقابلا راثآلا ةيونزغلا ةلودلا ىف رظنا )١(

 ص اهرضاحو اهيضام ناريإو ةددعتم نكامأ ىف ىبراوشلا 2باتكو ىدرب ىرغت نباو نودلخ نباو ريثألا نب | خيراتو

 . 5616 ص نالكوربل ةيمالسالا بوعشلا خيراتو « 868 2 (ةرهاقلا ةعبط) ىنينملا حرش عم ىتتعلل ىييملا خيرات

 نم ناريإ ف بدألا خيرات كلذكو ةقرفتم عضاوم ىف
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 ةصرف زبتنا دق ىناماسلا ىناثلا- حون نب روصنم ريمألا ناكو . 27 ةنصلا لهأ بهذم ىلع
 ىف انب رم اك « رومألا تروطتو « هعابتأ دحأ اهيلع ىلوف « هيخأ برحل ناسارخل هتحرابم
 افارتعا دومحم فرّتعاو « مهرايد ىلع دومحم ءاليتساو مهطوقسب « نييناماسلا نع انثيدح
 نيمأو ةلودلا نيمي » بقل هيلع علخي هلعج امم « ىبابعلا ةفيلخلل ةيحورلا ةطلسلاب الماك
 بقلب بقلتي ناكو « هضرأ ىف هللا لظ » بقلب هسفن بقل هنأ ىلإ نوارب بهذيو . « ةلملا

 ةرامإ لمش ىتح هناطلس عستاو . مالسإلا ىف بقللا اذهب بقلت نم لوأ وهو ناطلسلا
 قبم ريغ ةيقرشلاو ىطسولا نارياو رهللا ءارو امو ( ايجروج ) جركلاو ةريغصلا مزراوخ

 . سرافو نامرك ىوس نييبيوبلل
 ىف فينحلا نيدلل هنيكمتو دنشملا ىف هحوتفو :هبورح ةراكب دومحم رهشيو

 نب ديلولا دهع ىف اهل ىنقثلا مساقلا نب دمحم حتف امأ ؛ قيقحلا اهحتاف دعي وهو . اهرايد
 ياه روسو اناثولا ديلا ىف: هديت غو. قدا حبتف :ةيمرثكأ اوزغ دعف .كللملا دبع
 ضعب معزي 5ك ماغملا بلط ال هللا ةملك ءالعإو مالسإلا رشن كانه هحوتفب ىغتبي ناكو

 دج ال داب ور تطلب دامو هرج هر كو ةلئاطلا حرا هذه ناومأ لغتساو د نيف فتسسملا

 هراثثتسا اروصم ىبودرفلا لوقي هيفو « ةيبدأو ةيملع ةريبك ةضمن ثادحإ ىفو ةمخفلا
 ىلع همأ نبل نايرج فقوتيو ىبصلا مطفي ام دنع» : هكلمو هنأش ةمظعو هبعش بولقب
 لثمو هدسجي ليفلاك هنإ . دومحم ظفل نيتفشلا ىلع ىرجيو هب قطني ام لوأ نوكي هيتفش
 كلملاو ناطلسلا هنا . هتاريخي لينلا رهنف هبلق امأو « لطاه نزف هفك امأ « هحورب ليربج
 . «نامأ ىف دحاو ضوح نم بئذلا عم لهْنَت ةاشلا لعج ىذلا « ناشلا ريبكلا

 هظفحاف « ناهفصاب ابئاغ دوعسم ربكالا هنبا ناكو . دمحم هنبال هدعب نم دومحم دهعو

 وه حبصأو «رصنلا اهيف هل بتُك بورح ىف هيخأ عم كبتشاو « هيبأ ةافو دعب دهعلا اذه
 ىلع ىضقو « ناتسربطو ناجرج - انب رم ارك - حتفو ( ه )11١-47175 ةلودلا بحاص
 مزه دقف  اهفقو عطتسي 6 هدم ىف تأدب ةقجالسلا جاومأ تناكو . ةيرايزلا ةلودلا
 : ةيناث هناكم ادمحم هاخأ نولويو هنولزعي ةلودلا لاجر لعج امث ١" ماع ىف اهمامأ

 مو ًادودوم هنبا هناكم اولوو. « هرودب هولتقو « هناكم ادوعسم اولوو هولتق ام ناعرسو

 مهل اهكرتف ةقحاس ةميزه ناسارخم ةقجالسلا اهرثا ىف همزه ىبح تاونس ثالث ىوس ضن

 ناريإ نم انيطالس بحسناف « لوفألا ى ةلودلا هذه مج ليخا ون : كل رمل مهدئاقلو ظ

 هيرو 31و مهاربإ مهضأ نمو « دنحلا رايد نم اهءارو امو ةنزخب نيفتكم

 يفر ةفسالفلاو ةلزتعملا بتك قرحب رمأ هنأ 50/48 مظتنملا ىف )١(
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 . نم ةثالث هدعب ىلوتو ( . ه 008 --#498) ثلاثلا دوعسم هنبا هفلخو « ةمهلا ديعب الداع
 هاشمارهمبو 05١7 ةنس قوتملا نالسرأو 009 ةنس قوتملا دازريش مه نيبقاعتم هدالوأ

 ق لوخدلا ىلإ 87١ ةنس رجنس قوجلسلا ناطلسلا ٍهرطضاو (.هحهوال-ها١؟١

 هرهص لتقي نأ هريبدت ءوسب هاشمارب عار 6417 ةنس فو . ارغاص هل ةواتا عفدو « هتعاط

 نييروغلا نيب بورحلا عالدناب موش ريذن كلذ ناكو « دمحم نيدلا بطق ىروغلا ريمألا

 باحسنالا ىلإ هه1/ ةنس ىف مهورطضا ىتح مهب نوفصعي اولازامو « ةيونزغلا ةلودلاو

 ةنس زرايدلا كلتب مهيلع اوضق ىّتح كانه مهوبقعتو «روهال ١ دنهلا ى .مهتمصاع ىلإ ايئاهن

 ..ةرجهلل 7

 ا
 ظ ةبقاعتم لود

 تناك ىّتلا ناريإ ىف ةلباقتملا 000 ةرجهلل نسماخلا نرقلا قصتقم لاو ىبتا

 لود اهلحم لحت تذخأ دقو « ماصخ ىف تضاعو تيراحت ام اريثك ىتلاو اهنيب امف اهعزوتت

 ةلود لكل ناكو , ًادحاو اول اهنادلب ىلع رشنت :تو ناريإ لمش عمجت اهنم لك تناك « ةبقاعتم

 0 . زاجيإ ىف اهب ملن نأ انب ريدجو « ىجيراتلا اهرصع لودلا هذه نم

 )١( ةقجالسلا ةلود

 غلا برعلا وخرؤم مهيمسيو « زوغوألا مس اب نيفورعملا كرتلا لئابق نم ةفئاط ةقجالسلا

 مهو « ىرجملا عبارلا نرقلا رخاوأ ذنم نيخرؤملا ءالؤه نيب ددرتي مهمسا ىرنو « افيفخت

 باضحلا ىف (نيوزق رحب ) رزخلا رحب نم ابيرق مهب لزن دقو قوجلس مهسيئر ىلإ نوبسني
 هعومج ضعب تذخاو . هل ةرضاح (دْنِجو» ةنيدم اذختم نوحبجو نوحيس ىربب ةلصتملا

 تعلم نوقتتفي.هاوناكو: .:ناسارع ىف راك نم برقلا لإ دقو وتلا فاروق لزنت
 لعج امم « مظعي مهنأش ذخأو ء مهلكح ىف ءارزولا دعا اودمتعاف اًودَب اوناكو « ىنسلا
 ناكو . ناسارخ ىف هرايد ضعب ىلع مهئاليتسا نم افوخ « مهل هبنتي ىونزغلا ادومحم

 داك امو « هيلع مدقي نأ هل نيزو دومحم هبتاكف و قوت دق قوجلس

 ىتح دنحلا عالق ىدحإب انيجس لظو « نوجسلا بهايغ ىف هب ٌجزو هيلع ضبق ىتح هاقلي
 نقلا ا ل ا
 . قارعلا مسق نم لوألا
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 ىلع كبلرْعط ةدايقب ةقجالسلا ممصو « هلبق فوت دق دومحم ناكو . 477 ةنس ىفوت
 ناسارخ ىلع مهئاليتساب تبتنا بورح ةلسلس ىف ىونزغلا دوعسم عم اوكبتشاف « ماقتنالا

 « نيتيلاتلا نيتنسلا ىف ةيلاوتم مئازه مزه هنكلو « اهعجرتسي نأ دوعسم لواحو 474 ةنس ىف
 .ناكام ىلع ىلوتسي ىضمو . قارعلا مسق ىف رم اك « دالبلا ىلع اكلم هسفن كبلرغط نلعأو

 نيم 3وو تاج رج وتد برع نع رخو ةيبونجلاو ىطسولا ناريإ نم نييونرغلا ديب.
 كل مسا ركذي نأب ناو ةئشانلا ةينسلا ةلودلا كلتب «هللا رمأب ماكاو ةفيلخلا فرتعاو

 ىف انييره ك1 انفابت نيييعوبلا "لع كبلرغظ ىضقو: دوقنلا ىلع همسا بّرضَي نأو ةبطخلا ىف
 ىلع هعم ةفيلخلا هساجأو . ىمسر بكوم ىف 44ا/ ةنس ى دادغب لخدو - قارعلا مسق

 كبلرغط ريزو (هيب ةمجرتلاب موقي ناكو ةينسلا علخلا هيلع علخو - انب رم اك - شرعلا
 نادلبلا ىلع ىلوو « هل ةرضاح ىرلا ةنيدم كبلرغط كا ئردتكلا روصنم نب دمحم

 ىذلا وه ىردنكلا هريزو ناكو « ناريإ هل تناد اك قارعلا هل تنادو « مهءانبأو هتوخأ

 نانا هن يبق اسفل ولكي نكون هد رعت يد ناك مصاول هناودج ف نونأال ف ضي
 . الزتعم هتقيقح

 5 ةيتخأ نبا - قارعلا مسق ى اني رم (5- هفلخو 5هه ةنس كلل رذط قوتو

 نين نقرعلا لف هيصي نأ قودتكلا ىنوولا واخي ناملس ىمسي خأ هل ناكو « نالسُرأ

 ىلإ هب لسرأو : ىردنكلا ىلع ضبق ةنطلسلا ناح وص ىلع نالسرأ بلأ ىلوتسا آلف « هنود

 راوغم الطب ( . ه 456 - 4هه) نالسْرَأ بْلَأ ناكو . هلتقب رمأ م ةنس اهب هاقبتساو « ورم
 . نامركو سراف ىف وأ رهنلا ءارو اف وأ ةاره ىف ءاوس « هيلع اوراث نم لك ىلع ىضق
 هل مورلا دعأو . ةنيدملاو ةكمو قشمدو بلح ىلع مهنم ايلوتسم نييمطافلا ةكوش نيضخو
 (سونامور سنيجويد ١ ىطنزيبلا روطاربمإلا مهمدقتي لجر فلأ اتئام هماوق افيثك اشيج

 قر ا سما هج . ىقتلاو « هدونج ةوفص نم افلأرشع ةسمخ ىف مهب | عرسأف
 هب ةلزم مخضلا شيجحلاا 0 قارعلا مسق ىف انب رم اك- هدونج تمهصعو جدا

 اهيلط ىبلا طورشلا ىلع لزنو « اليلذ ائساخ روطاربمإلا اهرثإ ىلع ملستسا . ةقحاس ةميزه

 اهف دهعتي اماع نيسمخ ةدمل ةدهاعم كنعَو هسفنل ةيدف رانيد نويلم ءادأ اننمو نالسرَأ 5

 عيمج رّرحي نأو نالسرَأ بْلَأ ةنوعمل مناد دادعتسا ىلع هشويج نوكت نأ ر وطاربمإلا

 ءافاو ةيلاوتم مئازه مهب الزتم نوحيجرمن دنع كرتلا براحي ناك انبي . نيملسملا ىرسأ
 مظعأ نم ناكو ؛ كلما ماظن هريزو فارطألا ةيمارتملا ةنطلسلا هذه هل ريدي ناكو :ودفلا
 رم اك - رهتشاو « ةديقعلا ىنس ةيليعامسالاو ةضفارلل اودع ناكو « ةسايسلاو ةرادإلا لاجر
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 ةيملع ةضبن اهم تدوخ ىلا دادغبب ةيماظنلا ةسردملل هسيسأتب - قارعلا مسق ىف نب

 خلبو روباسينو ورمو 0 ىف اهمساي ترهتشا سرادم اهرارغ ىلع سسأو « ةعساو

 ىلا هينئاريفلا نفي اريثك نقلاو: ءايدالاو ةارعقلا رعشلا عيجشت ىلع لمعو « ناتسربطو ةارهو

 . هدهعل ىرعشألاو 0 نابهذملا رهدزاف « ايعفاش ايرعشأ ناكو ٠ بعشلا قهرت تناك
 ناكو (ه 4/66 - 454 ) هاسْكِلَم هنبا - قارعلا مسق ىَّرم اك- نالسرأ بلأ فلخو

 هاشكلم ناكو « ةنسح ةرادإ كلملا ماظن ريزولا هتلود هل رادأف هرمع نم ةرشع ةنماثلا ىف

 مهيلع رصتنا هنكلو « هئابرقأ ضعب هيلع جرخو « همايأ رثكأ اهيف مقيو ناهفصأب بجي

 نم ةعاجو مايخلا رمع هيف عضو ىذلا ميظعلا دصرملا ءانبب 451 ةنس ىف رمأو . اعيمج

 ىتتام هشويج تناكو . 4177 ةنس ىف زورّيَتلا ديع ىلإ هخيرات عجريو ىلالجلا ميوقتلا ءاملعلا

 نم غلبو « دنقرمس اهتمدقم ىفو ربنلا ءارو ام ندم نم ريثك ىلع تلوتساو « ةحنار ةيداغ

  ةضورفملا ةيزجلا ةيئانلا «رغشاك» ةنيدم ىف وهو هيلإ لسرأ نأ هنم ةطنزيب روطاربمإ فوخ

 باحصأ نأ نأشلا ولع نم ةعساولا هتيروطاربمإ هيلإ تلصو ام ىلع لدي امو . هدالب ىلع
 مهترجأ اوذخأ نوجيَجر بن نم مهل ةلباقملا ةفضلا ىلإ هشيحيو هب اوربع نيذلا ةريغصلا نفسلا

 بكر هنإ لاقيو . ةنطلسلا عاستا ىَدَم اوري ىبح ماشلا رايدب ةيكاطنأ ىف مهل عفدت اكركص

 كللما اذه نم هيلع هب معنأ ام ىلع هّبر أرك اش رحبلا هب ضاحخو « ةيقذاللا ئطاش ىلع هداوج

 رفحب ىتعو « طسوتملا رحبلا ىلع ماشلا رايد ىلإ 0 راتتلا دالب نم ٌدتما ىذلا عساولا

 ولع هلا كاللا ماظن مويفت ريو مهنع بن ارضلا فيفختو جاجحلا قيرط ىف رابآلا

 9 مالظلا ىف هئادعأ نييليعاممالا ل دي هيلا تدتما نأ تيل مو « ةرازولا نم هافعأف

 رهشب هدعب قوت نأ هاشكلم ثبلي ملو 4868 ةنس هتافو ى اببس تناك ءالحجن ةنعط ةتنعطف

 . ماظعلا ةقحالسلا دهع - قارعلا مسق ىف انب رم ا6- ىبتني كلذبو .دحاو
 بَقُلو (.ه 448 -48) هدالوأ ربكأ قورايكري هنبا هاشكلم دعب ةنطلسلاب ماهو

 هلو ناحيردا هيهات ندع موخأو: قو هاف نك ةمص هقلاقوب «ةلوذلا كو

 مسق ىف انفلسأ اك- ةيليعامسإلا ةينطابلا بقعتي ناكو ءرصنلا اهيف هل بتُك عئاقو اهعم
 (. ه5ا١١-159/) دمحم هوخا هفلخو « تاثم تاونسلا ضعب ىف مهنم لتقو -- قارعلا

 دومحم هنبا هدعب ةنطلسلا ىلوتو ١ مهبنوصح ىلع ىلوتسيو ةيليعامسإلا بقعتي هلثم ىضمو

 راوغملا ناسارخ ريمأ رجْنِس همع براحف « قمحلا ديدش ناكو (. ه هالو -هز١)

 ةنس نيعبرأ رجنس مكح دتماو . قارعلا هالوو هنع افع همع نأ ريغ « رئاودلا هيلع ترادو

 ةنس: ىف كرثلا ةيبراضو اجلا مزراوخ كلم هه ةنس ىف هنع لقتساو ( . ه هه١ -ه١م9
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 « هورسأو 048 ةنس ىف ّرْعلا هبراحو . سحرَسو روباسينو ورم ىلع هنم اولوتساو
 ةلودلا هذه ىف رهتشاو . بْن ىضق نأ ثبلي ملو 001 ةنس بره نأ ىلإ مهب .دبأ ىف لظو

 486 ةنس ىوتملا هاشناريإ هنباو 44١ ةنس ىفوتملا هاشناروت مه نامْيك ةقجالس نم ةعبرأ
 تأزم دقو هه١ ةنس قوتملا دمحم نيدلا ثيغم هنباو 0170/ ةنس قوتملا هاك ةلمراو

 مهب لبتسا ىتحو « مهناطلس ءارمألا دّقف ىّتح « ةديدش ةعرس ىف ةيقوجلسلا ةيروطاربمألا

 . ةكباتألا مس اب نومسملا مهباون دلب لك ف

 ("' ةيمزراوخلا ةلودلا
 اذه هلعج نيح . نيكتشونأ وهو « هاشكلم ناطلسلا كيلامم دحأ ةلودلا هذه سسؤم

 . ةافمزرارخ وأ مزراوخ كولم ةلود اهب اهب سسأف 41١ ةنس ةنس مزراوخ ىلع ايلاو ناطلسلا

 يأ مهكولم مهأ نمو « ةقجالسلاب مهطبرت ةلص لك نم اوصلختي نأ هؤافلخ عاطتساو
 ىلع ءاليتسالا نم انايحأ نكمتو « قوجلسلا رجْنِس عم عئاقو هلو (. ه هو١ -ه؟١)

 اوءاج نم نكمت دقو . طاوُطَولا نيدلا ديشر روهشملا هبتاك همساب نرتقيو « روباسينو ورم

 ءازجألا ةصاخو « اهيلع مهترطيس ضرفو ناريإ ىف ةقجالسلا ناطلس ىلع ءاضقلا نم هدعب
 نم ىراتتلا وزغلل ارهاب ادومص دمص ىذلا قربكْنِم نيدلا لالج مهرخآ ناكو « ةيلاهشلا
 . مظع لاضن دعب نكلو ملستسا نيح 879 ةنس ىلإ 511 ةنس

 ةيلوغملا ةلودلا

 ىمسملا ملقإلا ىف نيصلا دودح ىلع انسا بلق ىف كوت تناك لحر لئابق لوغملا
 هذه لمش عمج نأ ناخزكنج عاطتساو « ديصلاو ىعرلا ىلع شيعت تناكو ٠ ايلوغنم

 مدراوخ اكلت لغات قارعلاب صاخا مسقلا فرم يك نيصلا دالباهب تفيو لئابقلا
 اهنا اف لك فرحين اهويس تدتماو « نادارغ ىلع اهب راغأ امك « ةكلمملا هذه ضوقيو

 نأ /5١1 ةنس ثداوح ىف ريثألا نبا لوقي و . ةيشحو عئاظف ةلزنم « ناذمهو ىرلا ىتح

 ناريا ىف نادك مايأ تدتماو . ملاعلاب لع ةبيصم مظعأ مالسإلا دالب قراتتلا وع ٠

 عبط ) دهف دمحم قر روتكدلل ريخألا ىسابعلا رصعلا نودلخ نباو ريألا نبا ةيمزراوخلا ةلودلا ىفرظنا )١(
 ظفاخلا ىلوغملا وزغلا ليبق ىمالسإلا قرشلاو (دادغب ىرادنبلل ةرصنلا ةدبزو ىدرب ىرغت نبال ةرهازلا موجنلاو
 نم ناريإ ىف بدألا خيراتو (ةرهاقلا عبط) ىدمح ليذو (ىناهبصألا داعلل قوحلس لآ ةلود خيران رصتخم )
 . نواربل ىدعسلا ىلإ ىسودرفلا ناطلسلا ةريسو ةقرفتم عضاوم ى ةماش ىبأل نيتضورلا
 ىف قارعلا خيرات عجارو . ىوسنلل ىربكنم نيدلا لالج



 هه

 لوغملا مكح نأ دعب نيصلاب اهيف هبحن ىضق ىّتلا ةنسلا ىهو 778 ةنس ىلإ 515 ةئس نم
 ىف اهوحتتفا ىّتلا ةعساشلا دالبلا نم هتافو دعب لوغملا ءارمأ عمتجاو . اماع نيرشعو نينثا

 هننا هدعب ىلوتي نأ ىلع اعيمج اوقفتاو ؛ مزراوخو ناريإو ناسارخو رهنلا ءارو امو نيصلا

 رم اك- هكحل عضخأو مروقارق هل ةمصاع ذختاو . (ه م4 - +70) (ىاتكوأ) ىدكوأ
 اليكنت |امهيف سانلاب هشويج تلكنو « ادنلوبو ايسور : ةيقرشلا ابروأ - قارعلا مسق ىف انب
 ىف هاياحض ناذآ نإ لاّقيو « نيينيصلاو نييناريالاب هيبأ شويج تلكن ام وحن ىلع ًاديدش

 . ةيمارتملا ةلودلا هذه ريدي لظو كويك هنبا هفلخ ىفوت نيحو . افلأ نيعبسو نيتئام تغلب هدنلوب
 ىلإ وك الوه هاخأ لسرأف 549 ةنس وكنم همع نبا هفلخو 541 ةنس هتافو ىّتح فارطألا
 هس قم اياك ناري لزخاوع ةفانب اويوع هيخأل هتيعبت عم اهب لالقتسالا ىلع لمعف ناريإ

 اهريغو «توملا» ىف مهلقاعم نم نيشاشحلاب نيبقلملا ةيليعامسالا لازنتساب ائداب 5

 ملسي نأ «هللاب مصعتسملا ١ ةفيلخلا ىلإ اراذنإ لسرأ نأ ثبلي ملو . ايئاهن ءاضق مهيلع ءاضقلاو

 ى انب رم اك اهحستكاف 5857 ةنس ىف اهيلإ مدقتو . دادغب ةنيدم حيتافم هيطعيو هيلإ هسفن

 لوقي اك- هدونجو وه هيف َلَتَقو رهش وحن ماد راصح دعب « قارعلا نع ثيدحلا

 - قارعلا مسق ىف انب رم اك - هلهأ رثكأو ةفيلخلا اولتقو « اهناكس نم نويلم وحن - نوحخرؤمل
 ةكرحلا رامدب اناذيإ كلذ ناكو « بتكلا نم اهب ناكامو ةدلبلا تبهنو « هروصق اوقرحو

 . اهمجَت لوفأو اهيف ةيملعلا

 ةيناخليإلا 2''ةيلوغملا ةلدلا
 هتيب نم هؤافلخ هنع هثرو ىذلا بقللا وهو (ناخلا عبات) ناخ ليإ بقل وكالوه ذختا

 اشيج 58/ ةنس ىف لسرأو « نييناخليإلا ةلود ىمست - |مهيف مهتلود لعجامم قارعلاو ناريإ ىلع
 ذالبلا رثكأ نع لوعتاو حب قارغلا مسق ىف انب رم اك-رصمو ايروس ىلع ءاليتسالل افيثك

 . نيع ىف لوغملل ىدصت سرب رهاظلاو رطَق ةدايقب لسابلا رصم شيج نأ ريغ « ةيروسلا
  قارعلا ىلإ اهنع مهدر ىّبح ايروس ىف مهقعتو « ةقحاس ةميزه مهمزهو نيطسلفب تولاج
 (.ه5هم559-0) ا هنبا هفلخف «٠ ةرجهلل 5 ماع ىف وكالوه قوتو . هءارو امو

 ظ ذإ « ةيرصملا شويجلا مامأ عيرذلا قافخالاب اهلك تءاب تالمح ايروس ىلإ هجو دقو
 طبرت تناك ىتلا تالضلا مضت دايخ نياك ادار امص ات كابرس امرت ام تناك

 لوغملل ىئثولا دهعلا ىهتني اغبا تومبو . ( مروقارق) ىف لوغملا ةرطاباب ناريإ ىف نييناخليإلا
 ] . قارعلا مسق نم لوألا لصفلا ىف ةروكذملارداصملا ةيناخليإلا ةيلوغملا ةلودلا ىف عجار )١(
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 ماع ىوس مكحلا ىف ضْمَي ملو « فينحلا نيدلا قنتعا هاخأ رادكوب هفلخ نإف مهماكحو

 ىفح هدهع قو )541١-595( نوغرأ هوا هدعب ىلوو عا كف هتلتق ذا . دحاو

 . اعبي رس لتقو وديب م ؛ نيتنس ةدملوتخيك هوخأ هفلخو عساو فطعب نوي روطسنلا نويحيسملا

 نييناخليإلا ةلودل حاتأ ىذلا 7١( - 54) نازاغ - قارعلا مسق ىف رم اك - هدعب ىلوو
 ارشن لوغملا نيب هرشن ىلع لمعو مالسإلا قنتعا ذإ « امظع.ايبهذ ادهع قارعلاو ناريإ ف
 اطابر اهيف ىنب دقو « ةيمالسإلا ندملا لمجأ نم هتمصاع زيربت حبصت نأب ىنعو « اعساو

 نونفلاو مولعلا باحصأل ماقأو « ةمخف ةبتكمو اريبك ادصرمو ةينيد سرادمو اناتسرامبو

 ةذتاسألاو ءارقلاو نيثدحماو ءاهقفلاو نيدلا ءاملعل تيب فلأ نيثالث نم ةفلؤم ةيحاض

 ذختاو « نونفلاو مولعلا ةضينب هلثم متهاو 1١8 ةنس ادئيادخ هوخأ هفلخو . بالطلاو

 اهب ماههالاو اهئانب ى لفتحاو « ةيناطلسلا اهامس نيوزق نم برقلاب اهانب ةنيدم هل ةمصاع
 ف اكو هج ريتا 0/الاج ةززرم.. دع ندعم هنأ هداني وتوت( "دنس لل كوم اعيماوب الا ذنلعا

 ىلع نورحانتي هتمومع ءانبأ ذخأو « دالبلا طبض عطتسي ملف « هرمع نم ةرشع ةيناثلا

 تانك ىف ةيرفلكملا ةلوقلا انف زنا نع ناك روم تاانود اووكو. نتا ذلبلاو هكاالولا

 ىف .قالبلا لظتو. ارنا نمت قوات: نمرافا لم اهدوفت :ظمنق نأ" تعاطتسا ىلا

 . ةيبرعلا دالبلاو ناريإ كنلروميت وزغي نأ ىلإ « نامزلا نم نرق فصن وحن ىضوف

 لودلا نم اهالت امو "7ةيروميتلا ةيلوغملا ةلودلا
 انبلاغأ :ةم"شك ىف تقارعلا مسق ىفرم اك - دولوملا كنلروميت ةلودلا هذه سسؤم

 هوبأ ناك  ناخركنج ةلالس نم وهو « ةرجهلل 1 ةنس دنقُرَمَس نم برقلاب رهنلا ءارو
 ءارو ام ماكح ليمتسي نأ هتعاجشو هئاكذب كنلروميت عاطتساو « اهيحاونو شكل ايلاو

 مامز عمجي نأ ىلع لمعي لازامو . نايحألا ضعب ىف هورزوتسيو مهنم هوبرقيف «رهنلا
 هعيمج رهلا ءاروام ماقال ديحولا مك احلا ادغ ىتح - قارعلا مسق ىف رم اك- هدي ىف ةطلسلا

 ناتّسجيسو ناردنزام ىلع ىلوتساو /87 ةنس ىف ناسارخ ىلإ هناطلس ّدمو « ةرجهلل 1/1/١ ةنس

 ىلع ىلوتسا نأ - قارعلا مسق ىف رم اك- 788 ةنس ىف ثبلي ملو 784 ةنس ىف ناجّرجو
 ىلع راغأف « سمخلا تاونسلا برحب فرعي ام /98 ةنس ذنم ادبو . ناجيبرذآو سراف

 75 ص ربلو دلانودل اهرضاحو اهيضام ناريإو 856/7  ةروكذملا رداصملا ةيروميتلا ةيلوغملا ةلودلا ىف رظنا )١(

 .اهدعبامو  ةبيلاتلا لودلا ىف رظناو . قارعلا مسق نم لوألا لصفلا ىف

 ىبح بيليفو 47١ ص نالكوربل ةيمالسإلا بوعشلا خيرات



 عوا/

 ىف رم ارك- دادغب رصاحو دمآو تيركَتَو اهرل 1 ىلع ىلوتساو ىرغصلا ةيساو رزخلا ميلاقأ

 د ىيلد لع لرساورونشلل يا هو شلال 86 ١ هتعرف رسوب / 66 ةكسح ةقارطلا

 رايد لخدو « ىرغصلا ةيسآ ىف ةيطّلمو ساويس ىلع ىلوتساف 80 ةنس ىف اقرش هجتا

 هتالمح ةعباتم ىف ركفي لو . قشمدو كبلعبو صمجحو ةأحو بلَح ىلع ىلوتساو « ماشلا

 نيبرصملا مامأ تولاج نيع ىف راتتلا هفالسأ ةميزه ىركذ نأكو ءرصم ىتح بونجلا ىلإ
 ةنس ف ىرغصلا ةيسا ىلإ هجتيو . دادغب ىلع ىلوتسيو « هينيع بصن ةلثام لازتال تناك

 . ةقحاس ةميره نومّرهيو ديزياب ةدايقب نييناوعلا نيبو هنيب ةنحاط برح ىحر رودتو 4

 ريستو « نيصلا ىلع ةريبك ةلمح دعيو م1١٠6/ ةنس دنقرعع هتمصاع ىلإ كنلروميت دوعيو

 مكح نأ دعب اماع نيعبسو دحاو نع ىقوتيف ٠ هيفاوي هلجأ نأ ريغ « اهتهجو ىف ةلمحلا
 هحبرضو « ةمخفلا رثاعلاب دنقرمس ًالم دقو . ةنس نيثالثو اتس ةمخضلا ةيروطاربمالا هذه
 تاحوتف نم ارمع رصقأو ءاَقب لقأ هتاحوتف تناكو . ةعئارلا ةراعلا تايآ نم ةيآ اهيف

 . نييلصألا اهماكح ىلإ ىرغصلا ةيسآو ايروس تعجر تام نأ درجمبف « هئافلخو ناخزيكنج

 اهرطش ناكف - قارعلا مسق ىف رم اك- هتيروطاربمإ هاش ناريمو خر هاش : هانبا عزوتو
 نم زاقوقلاو ناجيبرذأو قارعلا تناك اَنيِب « خر هاش بيصن نم ناريإل لماشلا قرشلا
 ةاره ذختي ناكو « هناطلس ىلإ خر هاش هبيصن مضف 8٠١ ةنس وتو . هاش ناريم بيصن
 كب ْغْلَأ هنبا هفلخو .ةرجهلل م١698 ةنس ىفوت نأ ىلإ هل ةمصاع ناتسناغفأب

 ديعسوب هدعب ىلوو .نييسرافلا بدألاو نفلل اريبك ايعار ناكو (.همه#-مه١)

 ارقياب نيسح هبقعأو . دنهلا دودح ىلإ هرايد ىف اديطو هناطلس ناكو ( .ه ملال4 -864)

 . ةيمالسإلا ةفاقثلا زكارم نم اهم ازكرم دنقرمم تحبصأ هدهع قو (ه950؟- ممال4)

 لغ تنفق نانيق اهييعز داعب ةتاكلا كيروأ هليق نإ كذقرت نأ ةضينلا هده ةيلثلو
 . ماظعلا لوغملا ةلود كانه سسأو دنهلا ىلإ ٠05 ةنس مهماكحرخآّرفو « قرشلا ىف نييروميتلا

 ةمصاع زيربت تذخحناو « ناريإ ىبرغ ىلع تلوتسا دق ةيناكرتلا فسويارق ةليبق تناكو

 ىبرغو وه هنوكحي ناركرتلا لظو 8١7 ةنس قارعلا ىلع ىلوتسا نأ فسويارق ثبلي ملو . اه

 ىلع ىلوتساو ( ه410 - 4017 ) ىوفصلا ليعامسإ رهظ ىتح قارعلا مسق ىف انب رم امك ناريإ

 هنع ثيدح قارعلا مسق ىفو . ةيوفصلا ةلودلا ىه ةديدج ةلود اهب سسأو اهعيمج ناريإ

 . هعيمج قارعلا تلمش ىّبح ابرغو ةاَرَه ىلإ ًاقرش دتمت تناكو « ًاليصفت رثكأ هتلود نعو
 قاع انو ةيسرلا:[ف ديت يميل مان ال ننقل ةفيقج ع يرق ةناارز ا ةلوع هقازك لدعو

 ةلودلا مكح لظو . نيينسلا نييناهعلا كرتلا عم ةيلاوتم بورح ىف كابتشالا ىلإ هؤافلخو وه



 ل

 مهرثإ ىف ءاجو « نويناغفألا اهيلع مهفلخو ٠ اماع نيعبرأو ةئام وحن ناريإ ىف ةيوفصلا

 ةثام وحن اولظو رشع ىناثلا نرقلا رخ 30 فق نويراجاقلا مهفلخو . نويدنزلا 6 نوي راشفألا

 ىبرعلا ىبدألا طاشنلا دمخ نييوفصلا مكح ذنم ةصاخو بقحلا هذه لك ىفو اماع نيثالثو
 . امات ادومحل ناريإ ف

. 

 عمتجا

 نم سقف تاقبط ثالث نم رصعلا اذه ىف ىناريإلا تا ا

 : نييعاطقالاو ةلودلا لاجر رابكو نادلبلا ىلع ةالولاو ةداقلاو ءارزولاو ماكحلا ءارمألا

 , ءاضقلاو ةبسحلا لاجرو عانصلاو راجتلا طاسوأو نيواودلا الوم نمش ىلعنو قطو

 لهأ لخديو « قيقرلاو مدخلاو عارزلا نمو فرحلا باحصأ نم ةماعلا نمضتت ايند ةقبطو

 . مهلاعأ بسحب ةيدرخألا نيتقبطلا ىف ةمذلا

 ماكحلا ءارمألا اهتاجرد ىلعأ ىف ناكو « ًاعساو افرت ةفرتم ةمعنم ىلوألا ةقبطلا تناكو

 تناكو « مهئازخ ىف نيبالملاب دمت ىلا لاومألا تُّضو « دابعلا باقر مهل تناد نيذل
 ا ناكو# نضرألا .نتارق» © شانلا قف تتازرفلا ةوعمح اوناكذا + ةذدهتت اهرداضف

 « حارخلا ناويد وه ناويد ةنيدم لك ىف اه ناكو « ىمالسإلا ةاكزلا ماظن وه صاخ ماظن
 ذخؤت ةدلبلا تاقفنو دنحلا تايظعأ تناكو « ةرامالا وأ ةلودلل ةيلام ةنازخ ةباثمب وهو

 هقفني كانهو « ةلودلا ةرضاح ىف لاملا تيب وأ جارخلا ناويد ىلإ ىقبتي ام ُلَمْحُيو « هنم

 نود رصقلا ىف ةفرتملا هتايح نهر حبصي هنم قب امو . ةرامإلا تاجاحو شيجلا ىلع ريمألا

 ضعب ىلعو تارداصلا ىلع ةريثك بئارض كانه تناك ضرألا بئارض بناجيو . بيقر
 نأو رصعلا ىف بورحلا ةرثك ظحالن نأ دبالو . ةراجتلا ضورع نمو قيقرلا نم تادراولا

 مكاحلا وأ ًالثم ىبيوبلا مكاحلا اذه ناطلس ىف لخدتو ًانايحأ حستكت تناك اهلاحب تارامإ

 0 رصتتنملا براحملا اذه نئازخ ظتكت ذئنيحو . قوجلسلا وأ ىناماسلا وأ ىونزغلا

 . مهالت نمو راتتلا دهع ُْف مقافت اي وفعلا لاوط كلذ لظو . ةلئاطلا

 00 هنئازخو ريمألا ىلإ دوعت اهعيمج اهرامث تناكو عايضلا نم ريثك ةداع ةرامالا عبتب

 باتكلا كلذكو « نوتومي وأ َنولَرعُي نيح ءارزولا لاومأ ةرداصم روصعلا كلت ىف
 .. ةلودلل اكلم حبصت مهعايضو مهتاعاطقإو مهلاومأ تناكف « لاعلاو

 نئازخ ىف لقألا ىلع وأ ءارمألا نئازخ ىف لاومألا نأ فيك حضوي ام كلذ ىف لعلو
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 نع خيراتلا بتك ىف اهؤرقن ىتلا صوصنلا حضوي ام ًاضيأو « ًاليك لاكُت تناك مهضعب
 ءانب ىفو مهئانبأ سارعأ وأ مهسارعأ ىف ًانايحا :ةوقفنا اهو ءارمألا هال زن نفح: تناك

 نوني داو: لبخاو ناديه يبحاض نون وبلا ةلودلا ردت نع ئورر ام. كلذ نف مهروصق

 سرا نيقانو انلأ نييسو ةنيفيعو ةئاق انو ناكقت نويلم ةئام نضل للا صناع دو

 نمو «رانيد نييالم ةثالث هتميق ام ئلاللاو تيقاويلاو رهاوجلا نم فلخ اك « نيناتو '
 ةلوذنلا فين هر امأ 197 لي فدل هناا تنابقلا : نمو خيرا ةلقلل هن ووز انب ةنيفقلا
 فلأ ةئاعبس ةديبز ةديسلا ةلودلا زعم همع ةنبا نم هجاوز سرع ىف قفنأ هنأ ىوريف
 ا فرعي ال ناهفصأو ىلا ىف ةيناريالا هترامإ نم هنئازخ ىلإ ليست تناك لاومأ . )رانيد
 تعضخف « ةلودلا دضع امهيخأ نأش مظعو . هاوه بسح اهفلتيو اهرّدبي كلذلو « ةميق
 تقلتي ةلعج ام ناعو قارعلا قو نارتإ' قوت ىلإ .قيووق رخي نم اةدشنملا داللبلا ةناطلتسل
 00 ةئاؤلث - ىَوّرُي اف - هلخد ناكو « مالسإلا ىف ةرم لوأل (كولملا كلم) هاشنهاشب

 فلأ ةئامو ريناندلا نم ًانويلم نيثالثو نينثا ناك لب ليقو « مهاردلا نم انويلم نيرشعو

 هرصق كلذ روصي امريخو « هخذب ىلع نييالملا قفني هرودب ةلودلا دضع ناكو . " مهرد

 كلذ ىفو « هآر نيح تهبو « ةليلق ةرتفب هتوم دعب ىبسدقملا هار دقف « زاريشب هانب ىذلا

 ىماع اهلخد ام « اهلثم برغ الو قرش ىف رأ مل ًارادنإريشب ةلودلا دضع ىتب» : لوقي
 بّصنو رامنألا اهيف قش . اهبيطو ةنخلا ةمعن ىلع اهب لدتسا الإ فراع الو ء اهب نتتفا الإ

 قفارملا اهيف عمجو « ضايحلا اهيف رفحو ءراجشألاو نيتاسبلاب اهطاحأو « بابقلا ابيلع
 ىف موي لك هسلحم ناك « ةرجح نوتسو ةئاملث اهيف : لوقي نيشارفلا سيئر تعمسو . ددٌعلاو

 اهني هتطاون .ةقور الاون: كرمتلا ف فرع اب الا كنا رواق تطوى لولا ىلإ ةالاز
 1 (4) (ًانمبم ًالالض لضَو ًاديعب 0 نابو « ةنحلا اجا نه عمس ام لع

 ةرجح ىف هتيبب سلجي نأ ديري ال ريمألاف « طرفملا فرتلا روص نم ةروص رصقلا اذهو

 نأكو « لات ماع ىف الإ اهيلإ دوعي ال ثيحب « ريغتت نأ ديري لب « موي لك هسولجل ةأّهم
 حداكلا بعشلا همهيال ًاعبطو « موي لك ادب وهف ةئاتزأك ةحبصأ رصفلا ردح

 ءاظنلاو نمألا هطبضب ربتشا دق ةلودلا دضع ناكنإو « هحلاصم همه: الو رصقلا اذه ءارو

 ناك هنا كلفت نكلوب ف ءانيلملاو ماعلاو ةفاقثلاب هتيانعب رهتشا امك « ةعساولا هترامإ عوبر ىف

 445 ص (نديل عبط) ىسدقملل ميساقتلا نسحأ (1) 0-0 2198/10 مظتنملاو ١51/14 ةرهازلا موجنلا )١(

 . الا /» ةميتيلا ناجرجب ةلودلا رخف هانب رصق ىف رظناو . 177/10 مظتنملا (7)

 . 01 مظتنملا (*)



 . ميعنلاو فرتلا ىف هسفن 00

 ناك دقف « نويرايزلاو نويناماسلا ءارمألا ناك نييبيوبلا ءارمألا ءالؤه ةلكاش ىلعو

 ىونزغلا دومحم هزاح ام لاومألا نم ْرْحَب مل اريمأ لعلو « هل ةَعْيَض ةرامالا ُدْعَي امناد ريمألا

 هترامإ دودح دمي وهو « ةنس نيرشعو عبرأ ةدم دونهلا لزاني لظ دقف « دنهلا ىف همئانغ نم

 ىكيو . ىصحت ال مئانغ منع كلذ ءانثأ ىفو « دنهلا نم ىبرغلا لاهشلاو ريمشك تلمش ىتح

 . نوينثولا دونحلا هيلإ جحي ناك ىذلا تانموس دبعم نم هذخأ ام همئانغ نم ركذن نأ

 هراوج ىلإ ناكو « ةميركلا ةراجحلاو رهاوجلاب ًاعصرم ناكو هيف ريبكلا متصلا مسا تانموسو
 هلكيهب طيحي ناكو « ةسيفنلا رهاوجلاب عصرملا بهذلا نم اهحنافص ةيراس نوسمخو تس
 رئاخذلا هذه ىنيعلا هباتك ىف ىبّتعلا ىصحيو . ةيضفلاو ةيبهذلا ليئامتلا نم فولأ

 ةنزغب مظعلا هعماج ديشي نأ دومحم تحاتأ دقو . 2” لايخلا قوط نع جرخي امم اهلثامب امو

 ةلئاه ةورث هدافحأو هئانبالو هل تحاتأ امك « ةيئانلا هترامإ ىف ةيبدأو ةيملع ةضبن ثدحي نأو

 . رايدلا كلت نم ايونس مهل ىَبحي ناكام ريغ « لايجألا اهتثراوت

 مهتكلمم تعستا دقو « ةلئاطلا لاومألا مهنئازخ ىف نوكلتمي ةقجالسلا ناك لثمابو
 ىلإ رهنلا ءارو ام دودح ىصقأ نم نالسْرأ بلأ دهع ىف دتمت تناكدقل ىتح ؛ اريك عازب

 اهمهأ نم هي ماقالو مرا هربوا كاعيرتو كورك تحاك . ماشلا دودح ىصقأ

 مروا هرسأ ىف كراعملا ىدحإب عقو دقو ىرغصلا ايسأ ىف نييطنزيبلا عم هبورح

 . ارغاص ةيزجلا هل عفدو - انب , رم ايك - رانيد نويلع هسفن ىدتفاو يدب ندا

 سانلا ىلع رثن هنأو دهع ىلو لازي الوهو قتملا ةفيلخلا نم هتتبا جوز هنأ ريثألا نبا ركذيو

 هفلخ جارخ نإ لاقيو . 2 ريبك بجعو ةشهد ىف اهنوطقتلي اوناك ةمب ركر هاوج اهفافز ةليل
 بحاص قوجلسلا رجنس بلغ نيح هنأ ىوريو .© رانيد نويلم نيرشع غلب هاشكلم
 , :ناكو ئمع الودعت ال' لاوما ةناكضأ قدبأو هيديأ ىف تعقو 004 ماع رق اع نايلارع

 ارا ور وياما رك ارا ارتريا رت اع نرخ ا اياحلا

 تقددلا نيب اوتيل رياكقب "ةفعشو ةعصرم غاصم ةعطق ةئاؤلثو فلأ ىلع ًاضيأ ىلوتساو

 هاهنا مقل قا قلن وجو انا ار قوجلسلا دومخحم ناطلتللا :ناكو . 9 ةضفلاو

 )١( ريثألا نبا) رانيد فلأ ةئام تايبيوبلا نييبيوبلا نم همئانغ ىف رظناو 44/7 ىبتعلل ىنيملا 4/٠١:
 مظتتملا 8/1١٠ . 1/1 (.

 . 7/9 مظتنملا (") رداص راد عبط - سابع ناسحإ قيقحت ) ريثألا نبا (؟)

 . 001/٠١ ريثألا نبا (1؟) تازيفألا قادص ناكو ال١ -ا/١١٠/٠ (تاوريبب



 هما

 تقرت "7 يتاننلا نع اويلم رقع ةقاق ةيقاكوو ةلوفلا ىلا لق ردع عيناك لوما

 شرفلاو قلحلاو رهاوجلا نم هل دح الام» هتجوزل اهيف قرتحاو ه١ه ةنس ىف راد هل

 هعمج وكلا :كللهو. «ةصخ ىكمأ ان .نفهذلا ةوصاع نراانغلا ميقأو « تايثلاو

 ] .( 9 يحألا :توقانلا الإ

 اوناك نيذلا ءارمألا ةشيعم ىلع حوضوب لدت خيراتلا بتك ىف ةرثانتم رابخأ هذهو

 بعشلل نيبساح ريغ « ميعنلاو فرتلا ىف مهناذآ ىلإ نوقرغي اوناك مهنأ فيكو ناريإ نوكحي

 ىح هلئاوأ ذنم اهددعتو باقلألاب رصعلا اذه ىف اوقلعت دقو ءارزولا ناك مهلثمو . اباسح

 ريزولا ناكو . "7 ةرم ىوكش كلذ نم وكشي 81# ةنس ىفوتملا ىمزراوخلا ركب ابأ دجنل
 : هسفنب شويحلا دوقي ناكو « اهقافنإو اهعّمَج هوجوو ةرامإلا ةيلام ىلع فارشالا ىلوتي

 ماظن ةقجالسلا ريزوو دابع نب يحاصلاوةيمعلا نبا : هيوب ىبباريزو ناكام وحن ىلع
 ناكو نوره نب رصن وه اينارصن ناك امهدحأ نيريزو ىبييوبلا ةلودلا دضع ذخناو « كلملا

 ا امك درر فاق يدر ةناكرا نمراف بركس و رطنلا ل

 ناكف ؛ '؛”فالآلا انايعو تارقعلا»- 0 ناك ربك مرح هديتنا دك 4 ةنافلا ةفاكفلا

 نم مهنوطعي اع نوفتكي ال مهؤارمأ ناكو . نسارخلا نم رهاب بكوم ىف سانلل زرب راس اذإ

 لخد مظعي ثيحب 2« تاعاطقألاو عايضلا نم ًاريثك اهيلإ نوفيضي اوناك دقف ةليزج .تابترم

 انثدحي ام وحن ىلع « ةخذابلا روصقلا اونبيل كلذ مهأيهو . غلاب فرت ىف شيعيو ريزولا

 دابع نب بحاصلا هانب رخآ رصقو « 2 ديمعلا نبا هانب رصق نع ةميتيلا هباتك ىف ىبلاعثلا
 ةليل لك ىف ولخت ال هراد تناكو « 27لاوطلا دئاصقلاب هفصو ىف هؤارعش ىرابت ناهبصأ ىف
 رهشلا اذه ف ةثاب ردو هتاقدضو هتخارع: تناك 1 يقارن نمقلا لا نتن اعمار انت وب

 « مهسبالم ىف نوقنأتي ءارزولا ناكو . "”ةنسلا روهش عيمج ىف اهنم َْلْطُي ام غلبم غلبت

 م مي ارعو ميهدك نوب ارئاك دقلا» يود اع وهتا تضراو

 بحاصلا نع نع ىبلاعتلا هركذ ام كلذ نم ىوري ام فيرط نمو « معاطمو سبالم نم

 هب ملاو « هراد ىف هنم راثكتسالاب رمأيو (ريرحلا) لا هبجعي ناك هنأ نم دابع نب

 00320 نينألا" نبا 649: لآ ةلؤد خيرات رصتخم ىرادنبلل ةرصنلا ةدبز )١(

 . ١68/8 ةميتيلا (ه) 1١4١. ص (نديل عبط) ىناهصألا داعلل قوجلس

 ىف هل رخآ رصقل مهفصو رظناو #/7٠١ ةميتيلا (1) .ه١94/1 ريثألا نبا (؟)

 .95/14 ةميتيلا ناجرج  نيدلا ىبحم دمحم ةعبط) ىللاعثلل ةميتيلا (")

 . ١98 /# ةميتيلا (1/) , 7790/4 (ديمحلا دبع



 هم؟

 نوسبلي ةيشاحلاو مدخلا نم هلوح نم عيمج ىأرف : ًاموي رعاشلا قارفعزلا مساقلا وبأ
 ظ . 29 ةبيدبلا ىلع هدشنأف « ةنولملا د زوزخلا

 انكم اهلثم لَ م خرا ع توسك
 انأالإ ٌّرْلا نم  عبورض ىف نوشمي رادلا ةيشاحو

 عم نإ امث مساقلا وبأ ريشي 5 « هراوز 500 ءادهأ نم رثكي بحاصلا ناكو

 يو ليدنمو ةماععو ليوارس ةعاّردو صيقو ةّبي را نم هل رمأ ىتح « هلوقب
 نونبي اوناكف « تركوا اذبم مهسفنأ نوطيحي ءارزولا لثم ةالولا ناكو . بروجو ءادرو

 هانب رصق ف قنات ناتسجس ىلاو رفعج ابأ نأ 00 2 ةمخضلا نيواوألا تاذ روصقلا

 ظ "”هناويإ ردص ىف ًابوتكم ناك هسفنل

 ىفاويإ نايثب ى مويلا رظيلف ةلجاع سودرفلا ىري نأ هّرس نم
 ىنابلا ىلإ 'ظنيلف هينيع ءلمب 2 يبكك نع ناوضر ىري نأ هّرسوأ
 ةنيز اهلك ةفرتم ةشيعم نوشيعي نيواودلا ريغو نيواودلا ىف نيفظوملا رابك ناك لئملابو

 نأ ودبيو : نيلصتم ريغ وأ ةلودلا لاومأو جارخلا لاعاب .ةيلضتم اوناكأ ارش 1 ةقانأو
 نييناماسلا باّتك لبع كلذ ظحاليو ؛ مهتقانأب ةيانع . نيفظومل ءالؤه رثكأ نم اوناك باتكلا

 : ©)دشنيف رعاشلا ىنودبعلا
 لمجتلاب متم لب متلمجت  مكلام لئاسرلا ناويد َتباّدكأ 2 و ع

 مهلثمو ةيلاع بتاور نم نوضاقتي الل ةقبطلا هذه ىف نولخدي ةاضقلا رابك ناكو

 مهتارامإ ف ءارقألا نوكرشي اوناك امنأكو « ةريبك ةناكم داوقلل ناكو . حلاظملا تاخبضأ

 ى نيفرصتملا لك نإ ةماع ةفصب لوقن نأ عيطتسنو . قاورألاو تتاورلا ف مييلع اوعسوأف

 روصقلا مهلف ٠ حداكلا بعشلا باسح ىلع .خذب ةشيعم نوشيعي اوناك ةلودلا 5

 ىلع ءالعتساب رعشي مهنم ريثك ناكو + :سانلاو ءارعشلا انوع ىلا علخلاو ؛ لاومألا مه

 ضيغبلا ءالعتسالا اذه نم رعاش وكشيو , مهنيبج قرع نم شيعي هنأ ايسان ةحالا هاا
 : (4) ًداعاق

 هناوخخإ ةمعن نم مسوأ 2 ةمعن هل ناك نم لكا 0 و ع # م 2ع
 : بع 92 . كاس ع
 «©هناكرأب ديش افّرشم 22 قَسوَج هل ناك نم لك عا

 4١/4. ةميتب (14) .191 7/7 ةميتي )١(

 .نضصقلا + قاموا فاو . 088/14 ةميتي (1)

 .الا/ل/4 ةميتي (*)



 هنايحأ ضعب ىف اهذبي 20 ةوسك هل ناك نم لك مأ
 هنألخو هينادأ ىلع  ًاهئات ًايكتسم اهب ىَري

 ىتلا ةعساولا تاعاطقإلا باحصأ نويعاطقإلا اهتمدقم ىف ىنأي لب ةقبطلا هذبب قحليو
 دارفأ نم مهريغو ةالولاو ةاضقلاو داوقلاو ءارزولا نم ىشاوحلا ىلع ءارمألا اهقدغُي ناك

 فالتخا هيلع دعاس اممو « مالسإلا لبق ناريإ ىف ًافورعم ىعاطقإلا ماظنلا ناكو . ةمألا

 رصع ذنم دوعي ماظنلا اذه ذخأو . لوهسو راحصو ةيرخص عالق نيب اهعاقبو اهعاقصأ
 نإ عبارلا ترقلا ف ىسدقملا لوقا دع +" مرمأ هرم اذه .ى انك اذإ ىقح ؛ ديشرلا

 ظ رصع ىف عستا دقل لب « هيوب ىنب رصع دعب كلذ لظو :' - ةعطتقم سرافب عايضلا زثكأ

 ىرقلا بست نأ ىأر ةقجالسلا ةكلمت تسلا ا هناف ٠ مهريزو كلملا ماظن مايأو ةقجالسلا

 فرعو . "”هعاطقإ ردق ىلع لك « لقأ وأ رثكأ وأ ةيرق : نييعاطقالا نم ةعومجم ىلإ :

 م رشا كلم روهظل روت دعأو « نامضلا ماظن رصعلا اذه ىف عاطقإلا بناجي

 صخش  تايالولا ًانايحأ لب « ىرقلا ًاناخأو عايضلا جارخ نمضي ناكذإ « نييلامسأرلا

 نونماشلا ءالؤه ناكام ارينكو 1 ةفاعضأ ةسفنل لخأتو 2 نع ةيكذ ال مدس له رتب

 لكو . ةعساو عايض باحصأو نييعاطقإ ىلإ مهرودب اولوحن ذإ « مهسفنأ جارخلا باحصأ

 ءامد ةرصتعم ةريثكلا عايضلاو تاعاطقالا كلمت ةريبك ةقبط كانه تناك هنأ هانعم كلذ

 ميزه نب ىقاعملا كلذ روصو ايرث نوكيل هييسحا د« « بعشلا
 ]  ًةلئاق درويبأ رعاش

 ٍداز ريغب دالبلا ىف ًانْعظو 2 دابعلا َحْدَم ىتعيَض ىنئفك

  ىدالت ابوي قرضا ”ايبقو ىرتظو يمداخو 7 تدغ

 دازتسم ةقادصلا ىف قيدص نم مَكَو هطيخب هلا قلع
 ٍدادولا ىف كنوخيال كلامو ىخاؤت نم ةدوملا ىف كنوخي

 ةقبط ءوشنل ّدعأ امم « تاعاطقإلاو عايضلا هذه مهئابآ نع نوثراوتي ءانبألا ناكو ظ

 . كلذ اناقليو «احّدمم اداوج اهنم ريثك ناكو « ةعس نع قفنت تناك « ةعساو ةيطارقتسرأ

 عيبي نأ نود رانيد فلأ ةئاعبس قوجلسلا دمحم ناطلسلا . 40١ ص ىبمدقملل يساقتلا نسحأ (1)

 ريثألا نبا) ارانيد نيدتسيوأ اكلم اهلجأ نم ىحانطلا دومحم ةعبط) ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبط(؟)
 4/٠١!4(. . (ىلحلا ىلابلا ىبسيع ةبتكم رشن ولحلا حاتفلا دبعو

 . ةعضرملا : رتظلاو ١9/4 ةميتي("”) رصعلا ىف نييعاطقالا ضعب ءارث نم غلبو "5

 ىلإ عفدي ىولعلا ىنسحلا ًاديز ناذمه ىف ىرن نأ قوجلسلا
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 تارشع دجن ذإ « ةديرخلاو رصقلا ةيمدو ةميتيلا لثم ءارعشلا مجارت بتك ىف حوضوب
 : راشب لاق اًمحو : رك“ ادنادجأ حَدْمَت ةلوهجلا ءامسألا

 ءامركلا لراتف ينحف 53 ناب ل يح ريطلا طقس

 . ةدلب لك ىف ءارعشلاو رعشلا ةاعر نم نيريثكب ىتتلن نأ ىف ًاببس كلذ ناكو
 ءايقتلاو ةاضتلا 1 تفقع هن ردك مانع عد نقلا سرا ةقيلفلا :كناكو

 هذه ىف لخديو . مهؤارزو وأ ءارمألا اهرّدقُي بتاور مهنم نيريثكل ناكو ةيبرعلا ءاملعو

 مهنوميقي ةاضقلا ناك نيذلا دوهشلاو شيحلا نيواودو ديربلاو ةبسحلا لاع ةقبطلا
 لوقي مبيفو ىوكشلل ًاعضوم ًاهئاد اوناكو « نيتباثلا لاعلا لثم مهلثم حبصأ دقف « ةداهشلل
 0 ىزوخلا هللا دبع 0

 ىضارلا+ ٠ نسل هيه اذ ىضاقلا هلَّذَع نمل ليو

 نفاع دع ناتلا نإ نود كفتادايكي ةنايفقلا ىف

 ٍلاومأ سوءر ىوذ اوناكف مهرابك امأ راجتلا طاسوأو عانصلا ةقبطلا هذه ىف مظتنيو

 ءارعشلا ةقبطلا هذه ىف ةمهملا رصانعلا نمو . ةقباسلا ةقبطلا ىف كلذل مهدادعو « ةمخض

 , تاينغملاو نونغملا مهلثمو « اياطعلاو لاومألا ةعيفرلا ةقبطلا دارفأ مهيلع قدُْعَي ناك نيذلا

 امون يقف ىلإ نورك ند يتلا ناك قف م رصف لك لو طقم لك مهاقلن ًائنادو

 ظ انقلاب
 تاعانضلا ىف لمعت تناك قلا' ىهو. + ةنعرلا خر ةماعلا ةقبطلا“ كلذ كعب" قأتو

 اهنم ناك نم ةصاخو ديبعلاب هبشأ تناكو « روصقلا بابرأ ةمدخ ىفو ةريغصلا تاراجتلاو

 تلمع الإ ةنهم كانه تسبلو + هقمر هبدسي ام .ذحي داكي ال ذا ضرألا ةحالف ىف لمعت
 ةقبطلا الن نك ةققشو اهعو افرع'اهلك ايتايجب فاكر: ...نهملا تكا قس ةقظلا هده انف
 2. برطلاو وهللاو فرتلا تاودأب اهروصق ظتكتو اهنوطب تارامالا ىف ايلعلا

 ىف سوجملا ناكو « دوبيلاو ىراصنلاو سوحملا نم ةمذلا لهأ تاقبطلا كلت ءارو ناكو

 زاريش ىف تعقو هنأ ىوريو « ةديعبلا اهعالق ىف ةصاخو ناريإ ىف نيريثكر صعلا اذه لئاوأ

 مهرئاعش ىف لخدتت تاموكحلا نكت لو « 3 ل مهنيب ةنتف ةرجهلل "59 ةنسل

 ى مهيب لصفت ىّبلا ةصاخلا مهمكاحم مهل ناكو « دوبيلاو ىراصنلا رئاعش ىفالو

 هبشأ تناكو « ةيزجلا . عساو حماست نم هب نوعتمتي ام ريظن :نوعفدي اوناكو ؛ مهاموصخ

 اهيدؤت نكت ملو « حالسلا لمح ىلع رداقلاالإ اهعفدي نكي مل ذإ ىطولا عافدلل ةبيرضب
 "ا 4117/8 ةم(1)



 سئابلا ريقفلا الو زوجعلا الو مالا غلبب : م نم الو تاهاعلا ووذ الو نابه رلا الو ءاسنلا

 ءارثلا باحصأل ريناند ةنالثو ءارعلا ىطسوتمل نيرانيدو مهتماعل رانيدلا زواجتت ال تناكو

 . وتحل لمعلا :كئازبأ كيناكو ل ىنا تغ ناندلا نق 1 3 1

 ناكو « انا 0 انهدق [5 ةلودلا :كيفع.لخا نفل 1 لب ؛ . ”انارص ًابتاك مدختسي

 «نوزاردطاو كفك اننألا و. :ةاوغابجلا مهنم ناكف « نهملا دمع ف ةرلجع ةيجلا

 عيرارّدلا نوسبلي اوناكف . عطملاو سبلملا ىف ىطسولاو ايلعلا ناتقبطلا ننفتت تناكو

 اوناكو . ةزرطملا للحلاو ليوارّسلاو ةيبقألا نوسبلي اوناك كر دصلا نم ةقوقشم بايث ىهو

 ةيفوصلاو ةينطقلا براوحلا نوسبلي اوناك اك ءاتش فوصلاو ءارفلاو ًافيص َّزلا نوسبلي

 ا 0 بيطلا

 *ارعالا كلو فة ها اهنم نوعنصي اوناكف . معاطملا ىف نونفتي اوضمو

 ىذلا « هيوكسم نبا لثم « ةمعطألا بتك ىف فيلأتلاب نونْعُي نيريثك لعج امم « ءارزولاو

 اغلا دالخخ ٠ نبا لثمو « '" ' نسح بيرغ لكب هنم ىفأو ماكحإلا ةياغ اهيف هياتك مكحا

 0 دّدع ةليوط ةديصقب هباجأف + ةففطألا 2 ًاباتك ديمعلا نا ىلا ىدهأ ىذلا

 عضو نيب ةدئاملا ىلع ماعطلا ناولأ 5 ذكنيح اوفرعو . 7 هباتك ىف اهركذ ىلا اهعاونأ

 . فنص لك نم ىولحلاو ةهكافلا هدعب ًانايحأو ماعطلا لبق ًانايحأ مدقت تناكو . عفرو

 ركذ نوبيطتسي اوناكو « ءانغلا عامسو بارشلاو رمسلل ماعطلا دعب نوثكمي اوناكو
 . بارشلا ىلع مهمدانمو مهرمس ءانثأ ىف ةقابللا ىلع ةلادلا تاياكحلاو رداونلاو تاهاكفلا

 هر ا 00

 لظي نأ ىعيبطو « «؛”روصعلا مدقأ ذنم نمرفلا رث :امنثن يدخل ءانغلاو ريدا 5

 (* ةلودلا رخف لثم نم ءارمألا امم عاتملا ىف كرتشي ثيحب «رصعلا اذه ىّتح مهنديد كلذ

 )١( ص (ةيبرعلا ةمجرتلا) سراف | . 154/8 هيوكسم نبا 73١17 .

 ) )7ةلودلا دضع ى رظناو ”85/5 هيوكسم نبا (ه) . م»#» ص ىطفقلل ءاككحلا رابخأ
 ةميتيلا هبارش سلاو ء 11/7 ةيعبا 6و ١/ 518راد ةعبط) ريثألا نباو

 ./ ( تنوريب - رداص ثارتو ما مازرع .د رشن همانهاشلا رظنا 6
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 روصت» دمحأ ىبأ ىضاقلا و نم ةاضقلاو ؟'7ديمعلا نب حتفلا ىبأ لثم نم ءارزولاو
 5 مهضعب 0 ناكو . "”بارشلا تاعاق ى دورولا نورتني اوناكو . 7 ىورمهلا

 .. 29 ىنامصألا نادّبع لوقي ؛ برشلا ءانثأ ىف هكاوفلاو نيحايرلاو دورولاب

 اهنوصب سوفنلا ىرْغُت او 7 ةبيبحلا فك و 567

 امولو ىفولب ىنتّيحف تبرش اههجوب ىىئلباظ الف امام

 ىلع اهيف ةبيرض ضرفي ةلودلا دضع دحجن نأ سراف ىف صقرلاو ءانغلا ىشفت نم غلبو
 روصب كلذ اهيف عيشي ناك اهعيمج ناريإ نأ نظلا ربكأو . ©” تاصقارلاو تاينغملا

 فصقلاو نوجا مهل ءاش ام اونجمي و اوفصقي ىك سانلل حاتت ةصرف ربكأ تناكو « ةفلتخم
 « نيناعشلا ديعو ةنوتيزلا ديعو داليملا ديع لثم نم ةيحيسملا 29 دايعألاب تالافتحالا ىه
 : 9 ءانغو قيسومو وهل نم هيف ناكام ىلإ ًاريشم لمؤملا نب دمحأ كرتر ستكألا كيعلا فو

 نيطالسلا لْكش نع فضَقلاو فَعلاب لش ىف نحن ذإ ىضم رهدل ايس
 نيناعشلا ليل هك :ةفلللو. ..انكمل ٠ لوط .ديغا هزي ”اننويكا

 ديع وهو « قذسلا ديع لثم نم ةيسوجما دايعألا ىف نانعلا مهسفنأل نوقلطي اوناكو

 لافتحالا هني رات ىف ىقييبلا روصيو : ماع لك نم رياني رهش ىف عقي ناكو « نارينلا لاعتشال

 ةاننيغورماف طل هل نوعمجن اوذخاف 3 قدسلا نيعب رفا“ لوقيف « 5 ةنسس ىثدهب

 لبجلاك تراص بشاللا نم سئارع اوماقأو « ةعلقلاك تحبصأو تمكارت ىّتح « بطحلا
 ديعلا لحو « تايجاحل نم ديعلا اذه مزليامو رويطلاو تادنملا نم رانك اوتأو « ًاعافترا

 لع ع تناكو « نارينلا اولعشأو نوبرطملاو ءامدنلا ءاجو « هل م قى ناطلسلا سلجو

 دقو ىرحجت تناكف ؛ شوحولا كلذكو طفنلاب ةللبملا رويطلا اوقلطأو , خسارف ةرشع دعب
 ًامسوم ناكو ا كو ىف زورّيتلا ديع ديعلا اذه نم مهأ ناكو . 0 «نارينلا اهب تقلع

 . ماع لكر بوتكأ نم نيرشعلاو سداسلا ىف ناجرهملا ديع هلثمو . بارشلاو نوجملل مك

 ةلودلا نايعأ عمتجي و . . ةدياعملل احابرم هل سلجي ناطلسلا ناك» : قييبلا لوقيو

 )١( ص نوريبلل ظ . 575/4 ريثألا نبا ١7/8 .

 ةيقابلا راثكلا تا دايعألاب .مهلافتحا ىف رظنا(5)  «ةرهاقلاب ىبرعلا ركفلا راد ةعبط) رصقلا ةيمد ( ؟)

 0 . 5١5 ص نوريبلل ْ .

 ش ١494/4. ةميتيلا ١ 1 . 544/7 ةميتي( ”)

 ةبتكم رشن - ةيبرعلا ةمجرتلا ) ىبيبلا خيرات (8) اال .”..#0/8 ةميتي (4)
 . 407١ 49١ ص (ولجنألا ةلوقم نم دنهللام قيقحتو 14١ ص ىبسدقملا ( 8 )
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 تالآ فزعتو « تارشلا حادقأ رودتو « وهللا ل ةووداببو املا نلف ءارمألاو

 ” يعانعلا .ى نونغملا كر « برطلا

 887 ىهيوبلا ةلؤشلا كف ناعوت هز كلاو نيصللا ئدازنو: بكاوم نوعي اوتاكو

 نيعبس مايألا وتعب ىف غلب هديص نإ لاقيو « قوجلسلا هاشكلم هلثمو . "” ديصلاب

 غلب نوُفْحشي اوتاكو © جنرطشلاو دولاب :نعللا مهيلإ مهتاياوه بحأ نم ناكو . ًالازغ
 ناريإو ناسارخ ىف ىهالملا هذه لكر اشتنا ىلع لدي اممو . ءانغلا عامسبو ةركلاو ناجلوصلا

 الوصف (©© همانسوباق» : هباتك ىف درفي ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف سواكيك دجن نأ ةماع
 . ةيلاتلا روصعلا لاوط مهنديد كلذ لظو « ىهالملاو باعلألا هذه لكل ةفلتخم

َ 
 (6) وشعلا

 ةثارولاب اهباحصأ نمؤي ةيرظن ساسأ ىلع - قارعلا مسق ىف انب رم اك- عيشتلا موقي
 « ةمالل ةضوفم تسيل ئهف « ةفالخلل ىرخأ ةرابعبوأ نيملسملا ىلع مكحلا ةيالول ةيعرشلا

 ةقرافت امانا مهنم لك ىمسيو « 0 « ثيبلا لآ نم هللا مهراتخا نمب ةصاخ ىه لب
 يح لوسرل للا توم ةنئيدلا ماما ا نيبو هني

 . ةيليعامسإلاو ةيرشع 0 ةيمامالاو ةيديرزلا : ةثالث ا 2 ةريثك

 ىلإ نوبستني مهو هنا نال مهبرقأ - قارعلا مسق ىف انب رم ام - ةيديزلاو

 ريغ نم ءافلخل_ا| ةيالو نور اوناكو « نيسحلا نب نيدباعلا نيز ىلع نب دير مهمامإ

 ىولعلا دوحو 0 نيملسملا ىلع لوضمفملا ةيالو زوجب هنأ لئاقلا مب“ دبع ًاذخأ نييولعلا

 داققا انينالو ن لو موك ىبأ : . نيليلحلا ةياحبصلا ُْف اونعطي مل كلذبو َ لضفألا

 ةيرظنب الو « ةيرشع ىنثالا ةيمامإلا لثم ىنتخنا مامالا ةيرظنب نوذخأي ال اوناكو . ةمألا

 نيب قرفلاو قرعشألل نييمالسالا تاللاقم رظنا قارعلا مسق ْ . هال4 ص 411/ ةنس ىف قييبلا )١(

 قرفو ىييارفسإلل نيدلا ى ريصبتلاو ىدادغبلل قرفلا . 385/5 هيوكسم نبا (؟)
 ةينطاببا حئاضفو نودلخ نبا ةمدقمو ىجخيونلل ةعيشلا . 778 ص (يىبراوشلا ةمجرت) توارب 2(

 . نيكرشملاو نيملسملا قرف تاداّقتعاو ىلازغلل ( ةيليعامسإلا) ولجنألا ةنكم هترشتو ةيبرعلا ىلإ باتكلا اذه مجرت (:4)

 عضاوم قى (ىراوشلا م نواربو ىزارلا رخفلل . ةيرصملا
 . ةقرفتم نم لوألا لصفلا ىف ةروكذملا 5200



 ٠ه

 ملعلا ةركفب الو مامإلا ىف ةمصعلا ةركفب نوذخاي ال مهو « ةيليعامسإلا لثم روتسملا مامإلا

 عرف نود نييولعلا نم هدخي نيسحلا عرف ىلع ةروصقم ةمامإلا نأ ةركفب الو نطابلا

 . ةلدتعم ةيعيش ةقرف ةيديزلا تناك كلذبو . ا

 ةمامإلا لعجت اهنأو ةيرشع ىنثالا ةيمامإلا ةقرف نع لّضفم ثيدح قارعلا مسق ىف انبرمو

 ةئداب هتيردو نيسحلا 6 نسحلا ىف ىلع دعب تعباتت اهنأ ىرتو « نيسح ا ءانبأ ىلع ةروصفم

 مامإالا اذه دعب قرتفتو « قداصلا رفعج هنباف « رقابلا دمحم هنياف « نيدباعلا نيز ىلع هنباب
 دعب ةمامإلا نأ ىرت ذإ « قارعلا ىف انب رم ايك ةيليعامسالا ةقرف نع ةيمامالا ةقرف سداسلا
 ها وقام ور تاك ىف ودعت كلاوتوخت مظاكلا ىبسوم هنبا ىلإ تلقتنا قداصلا رفعج

 « ىتخا ىذلا ىدهملا دمحمف « ىركسعلا نسحلاف ؛ ىداهلا ىلعف « داوجلا دمحم « اضرلا

 هنأب مويلا ىبح ةيمامإلا نمؤيو « ةيرشع ىنثالا نومسي كلذلو رشع ىناثلا مامإلا وهو
 . نامزلا بحاص رظتنملا مامإلا كلذب وهو « املعو ًالدع ضرألا ًالميو دوعيس

 نأ نم هنودقتعب ام وهو قارعلا مسق ىف هل انضرع ةيمامالا ةديقع ىف ناث ىساسأ رصنعو
 هلعجت ذإ مهداقتعا ى ةيرشبلا ةعيبطلا نع تاجرد هعفرت ةمصع ىهو . موصعم مامإلا

 ماعلا ال هملع وه ثلاث ىساسأ رصنعو . امك يرانب ألا ةنيربفلا نب امور حوش لل نوت

 ىلا نع ةمئألا هئراوتي ىذلا ىحلإلا ىنطابلا ملعلا لب « ةيديزلا نمؤي اك « بسحف رهاظلا
 ةيقيقحلا ىناعملاب نيملاعلا مهدحو مه نوحبصي ثيحب « مامإ ىلإ مامإ نم مهيف لقتني ىذلاو

 تايآ ىف عساولا ليوأتلل ًاضيأ ةيليعامسإلاو ةيمامإلا دنع حسف ام وهو « ميركلا نآرقلل
 . مكحلا ركذلا

 . قداصلا رفعج نب ليعامسإ عباسلا مامإلاب نيرهاظلا اهتمئأ ةلسلس متتخت ةيليعامسإلاو

 : مظاكلا ىبموم هيخأ ىلإ ةيرشع انثالا ةيمامإلا هنع تلدعف هيبأ لبق ىفوت دق ناكو
 مامإلا ىلع صنلا نأ مهدنعو قداصلا رفعجل ربكألا نبالا هنأل هب تكسمتف ةيليعامسإلا امأ '

 هعبتو « ليعامسا قرت ك هنما ةايح ف قؤتاولا لح نيكل هنبا ةتضعتابا نب ح ريغتب ال

 رهظف « اهترمت ةيرسلا ةوعدلا تتا ىّتح . نوفتخم نورتتسم مهو « ةلصتم ةلسلس ىف هؤافلخ

 . ايقيرفإ ىلاش ىف ةيمطافلا ةلودلا سسؤم ىدهملا هللا ديبع صخش ىف مامإلا

 لعجت اهنأل « ةيرشع ىنثالا ةيمامالا نم اهل ًازيبمت ةيعبسلا مسا ةقرفلا هذه ىمستو

 قطانلا ءامالا وه ذإ ةجرد مهالعأ 0 + ةفنن ناوذأ زا :تاقلجم بفن زااؤتب ارتكا

 نم جرخت ةملك تربك « هلو لوسرلا ةلاسر ىتح « اهتقبس ةلاسر لك قوفت ةلاسرب ثوعبملا

 ذوفن دكؤي ام كلذ ىفو « ىلكلا لقعلل مظعألا لدفلا ره مامإلا نأ مهدنعو . مههاوفأ
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 ىلا ةيرظنلا ىهو , ضيفلا ىف ةفورعملا اهتيرظن نم اهب لصتي امو ميهلإ ةينوطالفألا ةفسلفلا
 ةمتت نمو . ةروهشملا مهتعوسوم ىف ةينيدلا ماخ ةويرصلا انضلا فارع يلع ف

 ريسي ىذلا وهو « ءايبنألا ىف مدآ ذنم ىلجت مهتمنأ ىف ىلجتي ىذلا ىلكلا لقعلا نأ مهتيرظن

 ىهلالا دسجتلا نأ دقتعي ىليعامسالا ىمطافلا ةفيلخلا مكاحلا لعج ام وهو « هربديو نوكلا

 شيعي هنأ كاذ نيح ةيليعامسالا ضعب ىعّداف « ًالوتقم تامو . هتدابعب قيلخ هنأو هيف لذ

 ىلإ اهقيرط تدجو ةيرشع ىنثالا ةيمامإلا دنع ةعجرلا ةيرظن نأكو . عجريس هنأو ؛ ًايفختم
 نم اونظ ةيليعامسإلا بعش ىدحإ ةطمارقلا ناكو . مكاحلا صخش ىف ةيليعامسإلا ةقرفلا

 بئاغلا مامإلا هنأو « هتوم دعب عجريس ليعامسإ عباسلا مامإلا نب دمحم نأ لبق

 بتارم ىلإ ةمنألا تعفر ذإ ًاديعب اًولغ اهعيشت ىف تلغ ةيليعامسإلا نأ حضاوو . رظتنملا
 دقو « ةقدانز ةيرهد مهنومسي هيركفمو مالسإلا ءاملع نم نيريثك دجنل ىبح « ةحلالا

 هيف مهيلع لجس ىذلا « ةينطابلا حئاضف ١ هباتك ىف ةفينع تالمح ىلازغلا مهيلع لمح

 اوناك ةفرفلا هذه ىعبات نأ ىلإ ريشن نأ دبالو « مالسإلا ةّداج نع مهجورخو مهالض

 اهحاصو « ةعباسلا ةبترملا تح بتارم اهولعت م 2 ل
 ايفْحُي نأ ًاعيمج ىمامإلاو ىيعامسإلا قح نمو . ةاعدلا نم نوكي نأب مهدنع قيلخ

 دقو « ةيقتلا مساب امهدنع فورعملا بهذملا وهو |اهموصخ هيف دوسي ىذلا دلبلا ىف [هتديقع
 ظ . ةيرسلا عباطب ةريثك نكامأو بقح ىف |(هتوعد عبط

 لازتعالاب رمألا لوأ ذنم ةديطو ةلص ىلع تناك ةفلتخملا ةيعيشلا قرفلا هذهو

 سس نعام نع اضاول الملا ةردورلا :ةقرقن ىنشؤم لك لي فينا هاك لفقد ةلرخمللاو

 ءانثأ ىف لازتعالا عم ةيمامإلا بهذم لوألا ىسابعلا رصعلا ذنم قناعتو . لازتعالا بهذم

 ةيمامالا ةيرظنب نمؤي روهشملا ىلزتعملا ءاقنلا دجنل ىتح |همالعأ ني ًارئاد ناك ىذلا لادحلا

 نومأملا دهعل ًاريبك ا رود بعل ىذلا نمرشأ نب ةمامت هرصاعي ناكو « مامالا ةمصعب ةصاخلا

 ميمجو رمعو ركب ىنأ ىلع بلاط ىبأ نب ىلع ليضفتب قافآلا ىلإ بتكي نأ ىلع هلمح ىف

 لاول الوصف نودرفي مهدحن مهتديقع ئ' ةعيشلا .تاقتضمم ىلا عجري نمو . ةباحصلا

 ةليسلا هده خاب قو . ةلزتعملا 0-0 ىلع « ةلادعلاو ديحوتلا نع ثيدحلل

 نوقنتعيو « هنم نورفني رصعلا ىف ةنسلا لهأ تلعج ىّبلا ىه ةعيشلاو لازتعالا نيب ةقيثولا

 مروعا بهذملا

 رصعلا باتك ىف انب تّرم دقو « عيشتلل زكرم ربكأ َدَعُت رصعلا اذه ىف ناريإ تناكو

 زاهجإ نم مغرلا ىلعو « مليدلا دالبو ناَتْسِرَبط ىلع تبلغ ةيوق ةيديز ةكرح ىناثلا ىسابعلا



 ها

 ةمنأ كانه لظو « ةيقب كانه ال تلظ لصفلا اذه لئاوأ ىف انب رم اك اهيلع ةيناماسلا ةلودلا
 ناكو . ةرجهلل 5١١ ةنس قوتملا ىنوراملا نيسحلا نب تنحل هللا ديوملا مامألا لثم 00

 ةقيرط ىمامإلا بهذملا ذخأي نآب اناذيإ ناريإ ىف ةفلتخما مهتارامإل نييمامإلا نييبيوبلا دلع

 قى نوريثك هقنتعاو اهب ارشتنم :م لظ دقو ةقانتعاب (مق١ ةنيدم تركو ءراشتنالا ىلا

 ىفوتملا ىمقلا هيوباب نبا لثم هرشن ىلع نولمعي ء ةاملغلا :قمريتك ل رضقو, افلا بقتلا

 ةريثك ابتك فّلأو ( هتخيشم ى هفلخو ( مق ١ ةنيدم ىف ةعيشلا خيش هوبأ ناك دقو 8١" ةنس

 مضر للعلا بتك نارهط ىف ةعوبطملا هبتك نمو « هيلإ ايعاد « هلاجتحم ؛ .بهذملا ىف

 . ةيماماالا ةعيشلا دئاقع باتكو

 اوعاطتسا مهن لاقيو ءرصعلا اذه لئاوأ ذنم ناريإ ىف ةيليعامسالا ةقرفلا تطشن دقو

 ام ( . ه مس#» - 701 ناسارخ ريمأ ىناماسلا دمحأ نب رصن مهتديقع ىف اولخدي نأ

 نب ىلع ابا نإ اضيأ لاقيو « حون هنبال ناطلسلا نع لزانتلا ىلإ هرطضي هسرح لعج

 ناطلسلا لعج امم « ايليعامسإ ناك اهمايأ رخاوأل ناسارخ ىف ةلودلا تالاجر دحأ روجميس

 « ناريإب مهتوعد رشن ىف ذئنيح اودج نييليعامسإلا نأ ودبيو . هب كتفي ىونزغلا ًادومحم

 ةفيلخلا ىلإ بتكي 47٠١ ةئس نييهيوبلا نم ىرلا ىلع ىلوتسي نيح ىونزغلا ًادومحم دجنل ىتح
 ظ هيف لوقي « ًاليوط ًاباطخ دادغبب ىسابعلا

 « ةرفكلا ةينطابلا ةوعد نم اهرهطو «. ةملظلا ىديأ ةَعّقُبلا هذه نع هللا لازأ دقو

 هيعس هيلع دبعلا رصق امف لاحلا ةقيقح :ةسدقملا ةرضحلا ىلإ تهانت دقو . ةرجفلا ةعدتبملاو

 ةينطابلا ةئفلا نم نانرغ دالبب غبن نم عمقو لالضلاو رفكلا لهأ وزغ نم هداهتجاو
 نيدهاش « مهبونذب نيفرتعم ةملايدلا جرخو . . ىَّرلا داوسب تايارلا تعلطو . .راجفلا

 مهنأ ىلع اوقفتاف « مهلاوحأ فّرعت ىف ءاهقفلا ىلإ انعجرف « مهسوفن ىلع ضفرلاو رفكلاب
 ىلع ىننلاو عطقلاو لتقلا مهيلع بجيف « داسفلا لهأ ىف نولخادو ةعاطلا نع نوجراخ

 موي هوجولا اهب ٌدوست ةجوأ ةثالث ودعي ال مهبهاذم ىف مهداقتعاو . مهتايانج- بتارم

 ةالصلا نوميقي ال موقلا رثكأ نأ ءاهقفلا ءالؤه ركذو . نطابلاو ضفرلاو عيشتلا : ةمايقلا

 لب « مارحلاو لالخلا نيب نوزيمي الو : مالسالا طئارش نوفرعي الو ةاكزلا نوتؤي الو

 قيراخم للملا عيمج نودعيو . . . ةنايد كلذ نودقتعيو « ةباحصلا مشو فذقلاب نورهاج

 . «ءامدلاو جورفلاو لاومألا ىف ةحابالا بهذم نودقتعيو « ءاكحلا

  داسف نم ناريإ ىف ةيليعامسالا ةديقعلا لخاد ام ىدم روصي وهو ليوط باطخملاو

 . 4 مظتنملا 1



 ١آه

 ةيوامسلا تانايدلا عيمجو وه هنوركني اوناكلب « مالسإلا رئاعش نودؤيال اهب احصأ ناك ى تح
 ةميدقلا ةيسرافلا ةيكدزملا ةديقعلا مهتديقعب تطلتخا دقف « بسحف كلذ سيلو . ةلمج

 فوكعلا ىلإ اعدو « سانلل ةكرش اهلعجو لاومألا حابأو ءاسنلا (كدزم» حام اا

 ةيليعامسإلا ةوعدلا دجنف « ىونزغلا دومحم دهع دعب ىضمنو . ")7 تاوهشلاو تاذللا ىلع
 + نوفلكع ةاعو كاتم هده < ةرجيلا سداننلاو. سانا ننزقلا لاوط نارا قف طغت

 سيئرلا لظ دقو (ه 4817 - 4717) رصنتسملا ىمطافلا ةفيلخلا ايوق ًادييأت مهديؤي ناك
 دادغبو طساو ىلع هناطلس طسبي نأ عاطتساو « اماع نيتس لاوط نييليعامسإلل ىلعألا

 ةيقوجلسلا ةلودلا تبراح دقو . سماخلا نرقلا فصتنم ى ةيسابعلا ةفالخلا ةرضاح

 رصان لثم « ناريا ءاحنأ ىف نين اولظ اهتاعد نكلو « ةداوه نود ةيليعامسالا ةديقعلا

 ةرهاقلا راز دقو «ناسارخ ةجح» بقلب هعابتأ هبقل ىذلا « ةلاحرلا بيدألا ورسخ

 نييمطافلل وعدي ذخأو « ناسارخ هنطو ىلإ داعو « تاونس عبس اهب ماقأو 517037 ةنس

 ناكو .« ناجنمس» تاعفترم ىلإ رارفلا ىلإ هورطضا هموصخو نأ ريغ ءرصمب نييليعامسإلا

 ىذلا شاطعلا نب كلملا دبع نب دمحأ نييمطافلا نييليعامسإلل ةوعدلا ىف هنم نط

 نصح ىلع ةريخألا ةنيدملا بناجي ىلوتسا دقو « ناهفُصأو ناجيبرْذأ ىف ةوعدلاب ضن
 نسحلا ا ةئعا .كشأ ناكو . هتوعدو هعابتأل و هلعج (زد هاش) ىمس عينه

 ضعب نع ةوعدلا نقلتو « رحسلاو موجنلاو باسحلاو ةسدنهلاب املاع ناكو ؛ حابصلا نب

 ناضمر ىف اهب ىتل هنإ لاقيو « ىرلا ةنيدم ىف مهبحص نيذلا نييناريإلاو نييمطافلا اهتاعد

 نقلتيل نييمطافلا ءافلخلا ةرضاح ةرهاقلا ىلإ ريسملاب هحصن هنإو شاطعلا نبا 484 ةنس

 هيلع رصنتسملا غبسأو 4/١ ةنس ةرهاقلا لصوو .نيمّدقملا اهخويشو اهبابرأ نم ةوعدلا

 داريإ ىلإ عجرو يأ رازن ىنبا هباجأف ؟ هدعب ةفيلخلا نّم هلأس هنإ لاقيو . هزئاوج

 ىف ابيس ناك ان :ع ختبملا ةئبا يصتتسملا دعب نويرضلا ىلوو ة«رارن ىلا وعالي 410 هنو

 ةبعشو ماشلاو رصم لمشتو ىلعتسملا ىلإ وعدت ةيبرغ ةبعش : نيتبعش ىلإ ةيليعامسإلا ماسقنا

 . رازن ىلإ وعدتو ناريإ لمشت ةيقرش

 ناتسربطو نارك اهيحانج نيب تمض ىح « حاَّبصلا نب نسحلا ةوعد دل
 ) قنوملا ( ةعلق وه  ةعانملا ةياغ ف نصح ىلع ءاليتسالا عاطتساو « 2 ”نيوزقو :نافمادلاو

 . هلٌركو « قهاشلا اهولعل « اهنأك « باقعلا ميلعت مليدلا ناسلب اهمسا ىنعمو 48 ةنس

 ..« ناريإ ىف اهليثم ىلع اولوتسي نأ ةمكحم ةطخ هعابتأل عضي ةعلقلا هذه ىلع هؤاليتسا هلعجو

 . 4 ص لوألا قيابعلا رصعلا انياتك رظنا(١)



 ها"

 اهزاوجت ةيلع الوتس اوناك ام ىلا ةفانضالاب تاهفضأ نم:ترقلاب «تاحتلاخ» لع اولوتماف

 (روخر»و 2500 (ثوت»و (نياقدو (سّبط» ىلع اولوتساو (زد هاش) نم

 ع ناز راق 2 ما فس ىلعو 57 راوحجم ( ةوكحشال لعو ناتسهق 2 (فسوخ)و

 راوجب «روبنطلا ةعلق » ىلعو « ناتسزوخ قى رظانلا ةعلقو ( هوكدرك» و (نهدرأ» لعو

 هذه هعابتأو حاّبصلا نب نسحلا كلمت ناكو . نو 2 فاد ذاع ١ ةعلق ىلعو « ناَخرا

 اولظ رصنتسملا ىفوت اذإ ىتح « ايسايس ًاناطلس مهل نأب اورعشي نأ ىف ًاببس ةنيصحلا عالقلا

 . نييليعامسإلا مسا مهيلع قلطي ناكو ءرصمب ةيمطافلا ةوعدلا نع نيلصفنم رازنل نونيدي

 اوناك - لقألا ىلع - مهرابك نأ ىلع لدي دق ام ريخألا مسالا ىفو . نيشاشحلاو نيينيطابلا

 تاعاج ىلإ اولوحتو « مهتديقعل ارس نوعدي اوضمو . شيشحلا مساب فورعملا ردخما نوفرعي
 ريزولا كلملا ماظن هولتق نم مهأ نم ناكو « اهتوعد ليبس ىف فقي نم لك لتقت ةيباهرإ
 ىف انب رم اموحن ىلع « توملأ» مهتعلق رصاحو مهبراحو مهل ىدصت نيح حلصملا قوجلسلا

 نم هنوريثيو ءامد نم هنوكفسي اوناكام ركذيو مهركذي ريثألا نبا ىرنو . عضوملا اذه ريغ

 ىماريمسلا نمحرلا دبعلو كلملا ماظن نب كلملا رخفل مهلتق لثم نم « نينسلا رم ىلع بعر
 . ناذمه ىف ىوره لا دعس ىضاقلاو ناتسربط ىف ىناي ورلا دحاولا دبع هيقفللو ىوجلسلا ريزولا

 وه ام وحن ىلع « مهعابتأو مهئاعز ضعب لتقب تالايتغالا هذه ىلع نودري ةقجالسلا ناكو
 ةلتقم رجنس ناطلسللو 444 ةنس ناهبصأب هعابتأ ضعبو شاطع نبا لتق نع فورعم

 ىف ايح حابصلا نب نسحلا ناكو . كلملا نيعم هريزول مهلتق ىلع ادر 07١ ةنس مهيف ةميظع

 . ةرجهلل 018 ةنس ىفوت اهبو ( توملأ » ةعلق حرابي نكي مل هنأ ريغ « ناطلسلا اذه مايأ

 دافحأ نم ةمئألا روهظ رود اهعبتو « دمحم هنبا مث ديمح كرزيايك ةفئاطلا ةساير ىف هفلخو
 نيشاشحلا ءالؤه ظطاشن لظو : ةوعدلاو ناطلسلا ديلاقم ودنا يف كلل ذإ هينا

 لد ىرجملا عباسلا نرقلا فصتنم ىف لوغملا عاطتسا ىّتح « نييقرشلا نييليعامسإلا وأ

 ميطحتو هلتقبو (.ه 508 -"ه#) هاشروخ نيدلا نكر مهّتمنأ رخآ لتقو مهنوصح
 دوعيو « اهل نزو ال ةيقب الإ مهم قبت الو « ناريإب ةيليعامسإلا دهع ىبتني هعابتأ نوصح

 اسيئر «تاخاغا) هباحصا ذختيو « دنحلا ىف روهظلا ىلإ قرشلا ليعامسالا عرفلا اذه

 ةعلق .ءارما: رخا ناك اللا اقروا نودلا نىك ةانحلا نع وك ةقاعو# مهل ايحور
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 ىتنالا ةيمامإالا ةقرفلا ةضبق ىلإ اجي ردت لوحتت ناريإ ةيليعامسإ ىلع لوغملا ءاضق ذنمو

 ءاملعلا ىلع كلذ سكعنيو « ىنسلا بهذملا نوعبتي نوريثك لظ دقف كلذ عمو « ةيرشع



 هز

 اوناك نم نيب ًاضيأ لب « بسحف مهناسل ةيبرعلا نوذختي اوناكن م نيب ال ةيفوصلاو ءاهقفلاو
 رعش هلو 54١ ةنس ىوتملا روهشملا ىوصلا ىدعس خيشلا لثم لثم « محل اناسل ةيسرافلا نوذختي

 -851/) ةيوفصلا ةلودلا سسؤم ىوفصلا ليعامسإ رصع ىلإ لصن الو . ليلق ىبرع

 ايمسر ًايهذم هنلعأ ذإ ناريإ ىف اماع ىرشع ىنثالا ىمامالا بهذملا حبصي ىّتح (ه 6

 . مويلا ىبح كانه ةنسلا لهأ بهذم ىلع بلغ كلذبو . ةلودلل

 « ريدغلا ديع : نيديعب - قارعلا فرم اك مي دق نم ةيمامإلا مهتمدقم ىفو ةعيشلا لفتحيو
 لوسرلا نأ نووري ىذلا ريدغلاوهو « ةجحلا ىذ نمرشع نماثلا هدعومو « ٌمخريدغ نوديرب

 وهو « ىسوم نم نوره ةلزنمب ىنم تنأ . هل ًالئاق هدعب نم ةفالنملاب ىلعل هدنع ىصوأ هَل

 دهع ىف هب محل لافتحا لوأ ناكو « ةنيزلاو حرفلا هيف نورهظي رورس ديع مهدنع
 ؛ ًاريبك ًامنأم ناكف ىناثلا ديعلا امأ . نينسلا رم ىلع مهدنع ًاتباث كلذ لظو « نييهيوبلا

 هيف هلآو نيسحلا لتق ىلع ًادادح ماع لك نم ( مرحملا رهش نم رشاعلا) ءاروشاع موي هنوميقي

 نيزحلا ديعلا اذهو . ةعورملا ةثراكلا هذه ماثا نم نيرفغتسمو هللا ىلإ نيبئات « ءالبركب

 اوناك سانلا نإ ًالئاق ء ةيمأ ىب نمز ىلإ ىنوريبلا هعجريل ىبح : ركاب نوتفلاا ديع نيم هدأ

 ىناوألا ديدجت هيف هركت (ةعيشلا دصقي) ةماعلا تناك انيب « حرفلاو رورسلا هيف نورهظي
 ةعيشلا هيف ىءارتي « ريبك دادح موي ىلإ نييهيوبلا دهع ذنم لاحتسا دقو . 27 بايثلاو

 ءاثر نيسحلا نوثري ءارعشلا مهوح نمو « ةيكاب ةمهاس نويعو ةئماظ هافشو ةيواض ماسجأب
 نييومألا مايأ ىف داهطضالاو ليتقتلا مالا نم اولمتحا امو نييولعلا سؤب نيروصم اًراح

 انحم اهلك مهتايح تناك فيكو « ءاقشلاو باذعلاو سؤبلا فونص نم اوناع 7

 « هل رخآ ال داوسب ةعيشلا رعش ةبيهرلا ىركذلا كلت ىف قيمعلا نزحلا كلذ غبصو .

 ناو متنارفو و هضاربغو كفر 0 -

 ىف مهروبق ىلإ مهجح حبصأ نأ مهمنأل ةيرشع ىنثالا ةيمامإلا لالجإ راثآ تيكا

 . مهدنع ةصاخ ةيسدق اهيف اونفد ىلا ةحرضألاو نكامألل حبصأو هب ةيما ها قارعلا

 ةيماما وناك مهنا ىلع لدي ام مهنم ماّهالا اذه ىف لعلو « اهب نومتبم نييبيوبلا لعج ام

 نب ىلع ربقل ًاريبك احيرض ديش هنإف ةلودلا دضع كلذب متها نم لوأ ناكو « ةعطاق ةلالد

 فرش هانبا اضيأ هب نفد امك « هب نفّدف هتافو دعب هنايج هيلإ لقنو « فجنلاب بلاط ىبأ

 ةرضح هلو ىنبو « نيسحلا حيرضب يع ةلودلا دضع متهاو . (9ةلودلا ءابمو ةلودلا

 )١( (توريب . "89 ص (ابروأ ةعبط) ىوريبلل ةيقابلا راثآلا 1١8/9ء+ 5١ء 54١؟.

  20مظتنملا رظنا 1/  1٠١رداص راد ةعبط) ريثألا نباو



 ١ه

 ةيمامإ هميقي « ماع لك ىف ماقي ًاريبك ًائأم مويلا ىتح ءاروشاع ديع لازي الو .2” ةليلج
 . قارعلاو ناريإ
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 ظ ©” فوصتلاو دهزلا

 ىف ةلغلغتم ىناثلاو لوألا ىبابعلا رصعلا ىباتك ىف اهنع انثدحت ىّتلا دهزلا ةعزن تلظ

 ةدابعلل ةحوتفم ًاتويب دجاسملا ثناكو « مهيثدحمو مهئاهقفو كاريإ لهأ نم نيريثك سوفن
 ةينافلا ةايحلا عاتم ىف دهزلا ىلإ سانلا نيعاد اهيف نوظعي نولازي ال ظاعولا ناكو « كسنلاو

 نارتو ب ليلو تيسلال) ةالع لس نورت |١ قرره الامال قرم قنا كنعان ينلأطو
 ةيعفاشلا تاقبط لثم ءاهقفلل باتك يف وأ ىبهذلل ظافحلا ةركذت لثم نيثّدحملل باتك

 نم غلب نمو « هتايح لوط ًائاص لظ ْنَم ىرتسو « دهزلل ةيوق ًاروص دجتسف ىكبسلل
 ًاجرحت ًاغلابم ةعيرشلا ماكحأ ىف ققدي نمو « ًايعاد ءامسلا ىلإ هسأر عفري ال نأ هكسن |

 ىكح دقف 48 ةنس قوتملا ىنيوجلا فسوي نب هللا دبع دمحم ىبأ لثم هللا نم ًافوخو

 كرتشملا رادجلا ىلإ هراد ىف دنتسي نكي مل هنأ هجرحنو هعرو نم غلب هنأ هتمجرت ف ىكبسلا

 انبل روهشملا هيقفلا نيمرحلا مامإ هنبا تعضرأ ةيراج نأو ًادتو هيف قدي الو هناريج نيبو هنيب

 انل تسيل ةيراجلا هذه : ًالئاق « ًائيش هنطاب ىف عدي مل ىتح « هدريل « هبلقف . دهملا فوهو
 ىلا: ىف .ظاعولا ةرثك نأ قف تيرتالو . اينبلا نها نش ىف تفرعتتا نأ انقحس خه سلو

 ىكبسلا فقوتيو « ةعرولا ةجرحتملا حورلا هذه نايرسل - هوجولا ضعب نم - تدعأ

 نيعماسلا سوفن ىف هريثأت ىدمو اهريغو روباسين ىف ظاعولا ظعو انل روصيل هتاقبط ىف ًارارم

 دابكألا ةقرحم هتالكو « قئاقدلاو قئاقحلا هوز هسلحم راص» : مهدحأ نع هلوقك

 رودصلا ةرطفمو « عومدلا ناكم نوفجلا نم ءامدلا َةرَطَقم هديجاومو « بولقلاو .

 رظناو « ىنارعشلا تاقبطو ىدنقرمسلل نيلفاغلا 0-0 . 149/17 مظتنملا )١(
 (مالسإلا ىف ةعيرشلاو ةديقعلا » هباتك ىف ربيست دلوج ريثألا نباو مظتنملا فوصتلاو دهزلا ىف عجار (1)

 «هخيراتو ىمالسإلا فوصتلا ىف » هباتك ىف نوسلكيو باتكو ةقرفتم عضاوم ىف ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبطو

 ةوتفلا لهأو ةيفوصلاو ةيتمالملاو ىيفع العلا وبأ ةمجرت 2لصفلاو ميعن ىبأل ءايلوألا ةيلحو ىملسلل ةيفوصلا تاقبط
 نرقلا ىف ةيمالسإلا ةراضحلا هباتك ىف زتيم مداو قيفعل مولع ءايحإو ىريشقلا ةلاسرو مزح نبال لحنلاو للملا ف

 . ىرجهلا عبارلا بولقلا توقو ىزوجلا نبال ةوفصلا ةفصو ىلازغلل نيدلا
 هيبنتو نيفراعلا ناتسبو جارسلل قاشعلا عراصمو ىكملل



 هاه

 63« ميزفتلاو فيوختلاب

 رك كلذ رهاظم نم ناكو « ةوقو ةدح دادزت رصعلا ىف فوصتلا ةجوم تذخأو

 داهجلل ليخلا ةطبارم ناكم طابرلا ىنعم لصأو « ىرجملا عبارلا نرقلا ذنم ةمظنملا ظيبرلا

 قزم دعاوق ةفاح ىلع خيبات اذه ف مهل نا 7 تناك ةفوصتملا اياوز ناكو .تبرحلاو

 الاوز لع ىلظت تخاف كعب |مف ةملكلا لولدم عستاو . مدلل ءادعأ داهجل ةيمامألا

 ى ىسدقملا لوقيو . تدجو انيأ نيدهاجلا عمجتل 6 تحبصأ امنأكو « ةماع ةفوصتملا

 كرتلا عم برحلا ةفاح ىلع رهنلا ءارو امف باجيبسإ ىف ناك هنإ ىرجملا عبارلا نرقلا رخاوأ

 ربنو ىراخم نيب ليلج رغث ىهو « 297 طابر فلأ دنكيب ىف ناك اْنبب « طابر ةئاعبسو فلأ

 ءارو ايف برحلا روغث نم نيرغث ىف تاطابرلا نم مخضلا ددعلا اذه ناكاذإو . نوحّيج

 خياشم نم ةئاؤلث ىتل هنأ ىناغفألا ىريوجحلا ركذيو .روغثلا ةيقبب ناك امب انلاب اف ربنا

 . "”هتقيرط مهنم لكلو ناسارخب ةيفوصلا

 ناك ةدابعلل تويب ىهو « رهللا ءارو امو كاريإب تاهاقناخلا ةرثك ىلإ ىمدقملا ريشيو

 , هديرمو خيشلا ةركفل ةعرسب تويبلا هذه تايهو « ةماقإلاو كسنلل ةفوصتملا اهذختي

 نوحنمي اوناكو « اهنورشنيو مهتقيرط مهنع نوذخأي ذيمالت فوصتلا خويش مزلي ناكذإ
 ؛ اهفراخزو ةايحلا لك لب « ةايحلا عاتم مهلازتعا ىلإ ًازمر مهوبق متي نيح قر 9

 درجتلا اهتمدقم قو « هلوبق لبق ديرملا اهب موقي ةريثك تادهاجم قيرط نع مي كلذ ناكو

 لكو عوجلاو رقفلا مالا لمحتو اهعّتم ذّبنو اهجهابم ضفرو ةايحلا تارورض نع لماكلا

 ةبلاغلا مهترثك نإ لق لب « نوجوزتي ال مهنم ريثك ناكف جاوزلا ىتح ح « دسحلاب قلعتي ام

 ا ةيطتسي نم لكلا ةنس وتلا ى دقق ريدا تنل د جوزتت ال تناك

 ىغبني ضرملا ىّتحو . ًالماك ًاغرفت غرفتيو هللا ةدابعل درجتي تح بزعأ لظي نأ جاوزلا نع

 بناج وهو « هللا وه بيبطلاف « ىوادتلل ءابطألا ىلع هسفن ضرعيف ىفوصلا هب متهي ا

 0 ل
 ل قالو هتوق ىف الو هقزر ىف ركفي الف « هئاضقو هللا ةيانعل هسفن كرتيو

 بح تاعامجا هل نودقعي اوناك ىّبح مهدنع كلذ عستاو « هللا ركذ نوددري اعادو

 ادع اهماذنا وذ اهقيف ةكرحتم « هللا ركذت ىهو « نيلباقتم نيفص ىف مهنم ةفئاط

 ىلعألا سلجم رشن ) ىداحلا دبع داعسإ ةروتكدلل - ةيبرعلا ظ ؛ هزه. .نكسللا ةيفاقلا تاقط و
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 ىّتح « ىشتتيو مهم رفن ميهي كلذ ءانثأ ىو «نيفصلا ىلعأ ىف دشني دشنمو ءاراسيو
 لامي ًاركسم اير ىَوْرَي انأكو ركسلاب هنومسي ام وهو . هسح ملاع نع باغ هنأك سحيل
 ع درجتت اناكر عشتف « ةيدسجلا اهساوح اهبلسيو هسفن هللا رونب ءىلتمت ذإ « ةيهلالا تاذلا

 اهقيحر ركذلا امنأكو « ةيهلإلا ةبحماب هنومسي ام وهو « ىنابرلا اهبوبحمن « ةدارإ لك نع
 الجوي ةلثاخ الا كوبو- "هلق كفي هلعشتو :نايزلا» لولا" ف ىقويفلا يفت ىذلا ركمملا

 هلثم نونمؤي ةفوصتملا ضعب ذخأ ىناثلا ىسابعلا رصعلا ىف هنع انثدحت ىذلا جالحلا ذنمو

 ىف هنودهاشي مهنأكو « هقلخ ىف ىلجتي اك مهيف ىلجتي هنأ نيدقتعم « هللا داحتالا ة ةركفب
 ' قوبل نم ةالغلا ضعب دنع لولحلا ة ةركف روهظل أيه امم . مهيف لحي امنأكوأ « مهسفنا

 عسوو ةفوصتملاو ةنسلا لهأ نيب ماصفنالا نم ءىش ثدحي نأ ىف ًاببس راكفألا هذه تناكو
 نا رولا يف ودفل ربك (ه 44١ -881) ريخخلا ىبأ نب ديعس ىبأ لاثمأ نيفرطلا نيب ةوملا
 . هماكحأو مالسإلا ضئئارف ءادأ ىلع هبلقب فوصلا لمع ىلعي ناكو « هرصع ىف نيفسلفتملا

 هنع تطقس هللا فرع نم نإ لوقي نم ةيفوصلا نم نإ : مزح نبا لوقي كلذ فو

 نم ريخلا ىبأ نب ديعس ابأ ىتكي الجر اذه انرصع ى مويلا روباسينب نأ انغلبو . . عئارشلا

 مويلا ىف ىلصي ةرمو « لاجرلا ىلع مرح ا ريرحلا سبلي ةرمو « فوصلا سبلي ةرم ةيفوصلا
 نم هللاب ذوعنو ء« ضحم رفك اذهو « ةلفان الو ةضيرف ىلصي ال ةرمو « ةعكر فلأ

 لغوأ دقف « ةنسلا لهأو ةفوصتملا نيب ةوملا ثدحأ ام لك اذه سيلو . '١١(لالضلا
 رمجلا ىلع فوكعلا ىف ةيكدزملا ءارا ضعب قنتعيل ىبح « ةلاض ءارآ ىف مهضعب

 لسرلا ىلع مهمدق ىتح ةيفوصلا خويش ريدقت ىف مهضعب الغو « مّرحْلا لالحتساو
 وه نم ىللاعت هللا .ءايلوأ نان تدع ةيفوصلا نم ةفئاطو : مزح نبا لوقي «٠ ءاسالاو

 هنع تطقس ةيالولا نم ىوصقلا ةياغلا غلب نم : اولاقو « لسرلاو ءايبنألا عيمج نم لضفأ
 اولاقو . يللا هلا م لسوب بكل زيكو ةاكرلاو مايصلاو ةالصلا نم اهلك عئارشلا
 7( قح وهف انسوفن ىف فذق ام لكو فلكل هللا ىرن اننا

 تعيش ناربا ف" ةقونعلا تنازل فني تلح كقف ه دارخأ دنع هلال تسال
 فئاوط ىلإ اولوحت ام ناعرسو « مالسإلا ضئارف لامها اهنع خب ىنيدلا عزاولا اهدنع

 . اولوحت لقوأ ءاوناكو ءربلا ءاروامو ناسارخب ةيماركلا ةعاج مهنم ركذن , نيلوستملا نم

 طظيحن مهسوءر ىلع اطوف نيلدمو « فوصلا نم ةيدرأ نيسبال نادلبلا ىف نوفوطي شيوارد

 )١( لصفلا (؟) . 188/14 مزح نبال لصفلا 75/4
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 ةيبصعلاو قتلا : لاصخ عبرأ نم نولخي ال مهنإ ىسدقملا لوقيو « ةليوط سنالق اهب
 : ةمالملا ىبساسألا مهؤدبم ناكو « ةيتمالملا مهلثمو . رمل نأ كي كلاو» :لدلاو

 اا كلل ل1 نمور ياللا نزح هيرو ماين يكتب نم م ردو نماكلا ,قرعلا
 اودعأو « مهؤدبم مهل متي ىتح « هتمرح اهيف نوكهتني دقو « عرشلا اهركني اغا وسوف

 ةعيرذ هنوذختيو « لوستلا ىلع نوشيعي نيذلا لحرلا شيواردلا ةركف روهظل ةيماركلا لثم

 ةينيدلا ضورفلا هنع طقسي نأ نم سأب الو « لوستملا وه ىفوصلا حبصأ امنأكو « ةلاطبلل
 . انايحا

 مالسإلا ضئارف راكنإ مهبضغي ناكام رادقع ةنسلا لهآ بنضغي لوستلا نكي ملو

 : رفكلاو ةقدنزلاب مهل نيمهتم « ءاوعش تالمح ةفوصتملا ىلع نولمحي مهلعج امم « هننسو

 نع مالك نم مهبتك فو ةفوصتملا ةنسلا ىلع ددرتي هودجو ام الاعتشا تالمحلا هذه دازو

 ةيفوصلا نم نوريثك كانه ناك هنأ قحلا نمو « ةيحلالا تاذلاب ىفوصلا داحتاو ءانفلاو ركسلا

 ىدأ اذإ الإ لامكلا ةبترم غلبي ال وصلا نأ :كوريو هللا داعالا :تالك نركوليال

 ةنسلا لهأ عم ةموصخملا عضوم اونوكي مل ءالؤه نأ ريغ . ًاقداص ًاصلخم « ننسلاو ضئارفلا
 طقسا خرم م ريطا أ نب ديغيش ىلا لاكماو ةيازكلاو ةشفالملا شيوازو اهقتضوم ناك اغا

 ظ . هرئاعشو مالسإلا ضئارف
 ىبح ؛ 57 نأ دبال ناكو « مقافتي هيلا لهأو ةيفوصلا نيب ١ عدصلا اذه لحما

 نيف اذن هللا :نظنفف :« ةميخو بقاوع ىلإ لوري سن اقاققتا اهييفتت اع ةمألا شنت و

 رطل لع هادم "9 جارسلا رصن وبأ مهوأ ناك ىربكلا ةماطلا هذه اوكرادت « اماظع

 ىف هذيملت ٌيملَسلا نمحرلا دبعوبأ لاق هيفو "ا/8 ةنس ىفوتملا عمللا باتك بحاص دهازلا
 عم موقلا ناسلو ةوتفلا ىف هتيحان ىف هيلإ روظنملا ناك» : «ةيفوصلا تاقبط» هباتك

 لب « هيلإ امو لولحلا ىف ىف لغلغتي ايفسلف ًاقوصت نكي مل هفوصتف . , ةعيرشلا مولعب راهظتسالا

 نم نيرابإلا لاعلا ىف لوجت ةلاحر ناكو . ا ضنا رقلا كاد .ةفينزم كس اهوضتت ناك

 ىطعأو ة ةيزينوشلا عماج ىف ةصاخ ةفرغ هل تدرفأف دادغب ىلع دفوو « ةرهاقلا ىلإ روباسين

 ف سلا فوضقلا ةسردن نسمكم دع هلا ىلإ انيهذدادا ولخت الو نقيوارادلا :ةيلانو

 . تاحطش الو لولح هيف سيلو « ةنئسلاو باتكلا نم دمتسي فوصت وهو « هرصع

 بج ةلسلس ىف نوسلكين هرشن) عمللا هباتكو 4١ . 4١/9 ص مبساقتلا نسحا (1)
 )١١( رصن ىبأ ىف رظنا ١ ةيراك ذتلا اح تاقبط ا جارعسل ( .
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 . ةقيقح نع ثيدحلا ىف ضيفي هيفو « هيلإ انرشأ ىذلا عمللا هباتك وصلا هبهذم حضويو
 هذيملت روباسيي ىف بهذملا هنع نقلتو . مهلاوحأو ميتاماقمو ةيفوصلا بهذمو فوصتلا

 دعب يلو: نكوروب اند عقرسملا دا دبع هرودب هنقلو  نملسلا نمحرلا هوا
 :توستلا ذي ةلملت لليظون ؛ اينس ًاقوصتم ناكو : قاّقدلا ىلع ىنأ ىلع ًاضبأ ميركلا
 ةيذوب راكفأ نم هيلع لخد امو قسلفلا فوصتلا نم ًاروفن هألم اك ةساح هب هبلق الم لب
 ةيلعلا تاذلاب داحتالا راكفأ نم هيلع لخد ام كلذكو « ةنكسملاو لوستلا ةركفك ةيدنه
 ًايرغ قافآلا تفّوط ىتل لا ةروهشملا هتلاسر فلُؤي ىّتح ةرجهلل 9»8/ ةنس ىفاَوت امو . لولحلاو
 نع مهراكفأ م ححصيل .« ةيمالسإلا نادلبلا ىف ةيفوصلا تاعاج ىلإ اههجو دقو ًاقرشو
 فوصتلا مالعأ رّيِس نم هلجس امو قيقحلا ىسلا فوصتلا ئدابم نم اهيف همسر امب فوصتلا

 : هلوقب اهلهتسي وهو « ةعيرشلاب ًاقيثو الصو فوصتلا لصي امم « مهلاوقأو
 بابشلا لقو « ءادتهالا مهب ناك نيذلا خويشلا ىضمو ؛ ةقيقحلاب ةقيرطلا تسردنا»

 ىوقو عمطلا دتشاو « هطاسب ىوطو عرولا لازو « ءادتقا مهننسو مهتريسب مهل ناك نيذلا
 ع ةعيرذ قثوا نيدلاب ةالابملا ةلق اودعف « ةعيرشلا ةمرح بولقلا نع تلحنراو « هطابر

 اوفختساو « ماشتحالا حرطو « مارتحالا كرتب اونادو « مارخلاو لالحلا نيب زييقلا اوضفرو
 ىلإ اونكرو « تالفغلا ناديم ىف اوضكرو « ةالصلاو موصلاب اونابتساو م ةتنادابعلا ءاذآن
 هذه ءوس نم هوطاعت اع اوضري مل مث .تاروظحملا طاعتب ة ةالابملا ةلقو ٠ تاوهشلا عابتا
 قر ور مهنأ اوعّداو « لاوحألاو قئاقحلا دعا ىلإ اوراشأ ىّتح « لاعفألا
 مهو 0 وي فر قلاب نوعاق مهن :او + لاضولا قئاقح اوققحتو . لالغألا

 « ةيدحألا رارسأب اوفشوك مهنأو « مول الو -- هنورثؤي امف مهيلع هلل سيلو ءاوحم
 . «ةيرشبلا ماكحأ مهنع تلازو « ةيلكلاب مهنع اوفطتخاو

 0 عفر راطم لك تراطو تبرغو تقرش ىتلا ةميظعلا ةلاسرلا هذهبو
 « ةيمهو ساوقأ اهنأ تبثأ دقل لب ةفوصتملاو ةنسلا لهأ نيب تمكحتسا دق تناك ىلا

 . هداعو هساسأو هيلإ لّصوملا هطارصو هماوق ىه لب « ةعيرشلل ًامصخ سيل فوصتلاف
 هلصأ . ىروباسيت ًاضيأ وهو « ًاَقيثو ًاماكحإ ةلصلا هذه مكحأ نأ ريبك فوصتم ثبلي مو

 نأ ةمردم + قريكلا ةعسردم ةبح روباسي ق ىلا فوضتلا نقلت هنكلو اقتخ .نيسوط.»
 ءاهقف مزل دقو 08 ةنس ىّقوتملا ىلازغلا 2” دماح ابأ دصقنو « ىريشقلاو جارسلا رصن

 )١( نم عبارلا لصفلا ىف ىريشقلا ةمجرت رداصم رظنا )١( بابللاو 158/9 مظتنملا ىلازغلا قرظنا 9/١7١

 تايفاولاب قاولاو . مسقلا اذه ١/ 04عراد ةعبط) ناكلخ نباو
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 يكأو , نانبلاب هلاراخ اغيف حبصأ ام ناعرسو « مهدنع ام لك مهنع ذخأو روباسين

 هاشكلم ريزو كلملا ماظن ىلع مدقو . قافآلا قيطت هترهش تاو هسورد ىلع باللطلا

 نا كيلي ملو 488 ةنس دادغبب ةيماظنلا هتسردم ىف ىعفاشلا هقفلل اذاتسا هيعف 6 ىوجلتلا

 عماوصلا وحن ههجو ا جحلا ة ةضيرف ءادأ ىلإ دادغب حرابف 484 ةنس ةيسفن ةمزأ هترتعا

 « ةيمالسإلا قرفلا لمأت ىف ًاقرغتسم سانلل ًالزتعم قشمدو سدقملا تيب دجاسم ىف ةيئانلا
 نمو نوملكتملا اهيف ضوخي ىّبلا قئاقدلا نم ةمألا صيلخ نعبر هلا هسفن ى رقتساو

 ءاهقفلا ىلع لمحي ذخأو « لئاط نود عورف نم هيف نولداجتي امو ءاهقفلا تافالخ

 « ءىش ىف نيدلا نم سيل لادج نم هيف مهام نأ ًانيبم « ةفينع تالمح ًاعيمج نيملكتملاو
 ةفسلفلا ىلع لمح لثملابو . لوقعلا ىف ةلبلب ثدحيو ةماعلا ةديقعلا عزعزي نا هناش نم ناو

 , ةيئاشملا انيس نبا ةفسلف .ىلع ةصاخو « ةفسالفلا تفاهت » هباتك ىف ءاوعش ًابرح اهيلع نلعأو
 هتلزع ىف هتالمأت هتدهو . ( ةينطابلا حئاضف » هباتك ىف ةيليعامس الا ىلإ ةوقب هتالمح هجوو

 ةيسفن ةبرجت حبصيو ىييدلا روعشلا ومني ىك ةنسلاو فوصتلا نيب لصولا نم دبال هنأ ىلإ

 لفاونلاو ضورفلاو رئاعشلا ءادأ ىف حراوجلا لمعو بلقلا لمع قناعتي ثيحب ةيبلق

 ىحو « ىطابلا روعشلا قدصبو صالخإلاب ةبوحصم 0 اب ضبي ىبح
 ىدهلا اذه ىلع تل لعفو لوق نم هنع ردصي ام لكل ىباسألا عفادلا هللا ةبحم نوكت

 دمتست ئدابم ىلع م ةيقالخألاو ةينيدلا ةايحللا هيف اللحم « نيدلا مولع ءايحإ» هباتك

 3 هناينب جارسلاو ىريَشَملاو وه ماقأ ىدذلا ىنسلا فوصتلا دصقنو « هحورو فوصتلا نم

 ساسا بلقلا لعج دقو . لولحلاو هللاب داحتالا لثم ةيلاغلا ةيفوصلا راكفأ ضفري ىذلاو

 ضئارفلا ىدؤت نأ دبال اقحو « هاغتبمو هتبحم لانيو ملسملا هنم برقي ىتح هللا ىلإ ىعسلا
 وه ذإ « هقدصو ىنيدلا روعشلا قمعو صالخإلا قمع نم اهعم دبال نكلو « ننسلاو
 ظ جاجلل نود ةدوضاللاو ةنتللا لهأ قب اقيقو اليصو لازعلا نيمو كلل يوم ةيقيدلا ةاطا وهرج

 ماكحأ نآب ناميإالا عمو « لولحلا كابش ىف رثعت نودو ةيهلإلا تاذلاب فوصتملا داحتا ىف

 ى ىلازغلا هيلإ ذفن ام مهأ نمو . صالخالاب ةمعفملا ةقداصلا ةينيدلا ةايحا ساسأ ةعيرشلا

 نوسلكينل ىمالسإلا فوصتلا ىفو عبارلا مسقلا رهيستدلوجل (191/ 5) ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبطو /7١5 4 (رداص -

 نامعلا ميركلا دبعل ىلازغلا ةريسو ١4 ص قيفع ةمجرت تافلؤمو توريب عبط تفاهنلا هباتكل هترشنل جيوب ةمدقمو ْ

 عبط ) ايند ناملسل ىلازغلا رظن ىف ةقيقحلاو (قشمد عبط) قشمد ىف هناجرهم تارضاحمو ىودب نمحرلا دبعل ىلازغلا
 . (رصمب فراعملا راد ضروب ىدل مالسإلا ىف ةفسلفلا خيراتو 1951 ةنس

 مالسإلا فق ةعيرشلاو ةديقعلاو ”58 ص نواربو 5
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 قدا نويناكبا لوقا د ديف او وددلا سو. + ةردزمتلا' ةقيقلا :ةزكفهتاب انك" ءانثا

 هذهل ناكو . ةيهلالا ةملكلا وأ ىملالا رمألل ةروص لوسرلا نأكو «راونألا ةاكشم» هباتك
 لثمتي ىذلا لماكلا ناسنالا ةركف دصقنو « ةيلاتلا لايجألا ةفوصتم ىف ديعب ريثأت ةركفلا

 عماوصب هتولخو هتلزع ءانثأ ىف ةيفوصلا ةعزنلا هذه ىلازغلل تلماكت دقو . مني لوسرلا ىف

 وأ هقفلل سلاح اهب دقعي مل هنكلو « دادغب ىلإ اهدعب داع « تاونس رشع ةدم عاشلا دجاسم

 ىلإ عجارو . « ءايحإلا » هباتكب اهيف ثّدح ظعولل سلاحم اهب دقع امنإو « مالكلا ملع
 . هسار طقسم سوط ىلإ اهكرتو ةريسي ةدم روباسين ىف ةيماظنلا ةسردملاب لاو كاسارخ هنطوم

 ةدابعلاو كسنلاب لغتشاو « ةفوصنملل «هاقناخو» ءاهقفلل ةسردم هراد بناجب ماقأ كانهو

 روصعلا رم ىلع تيقب ةجوازم ةعيرشلاو فوصتلا نيب جواز نأ دعب هبر ءادن ىّبل ىتح
 . هناخلوصو فوصتلا مامأ طقست اهلعج افينع اموجه ةفسلفلا مجاه نأ دعبو « ةيلاتلا

 همالعأ لضفب ؛ ىمالسالا ملاعلا نم ناريإريغو ناريإ ىف بسلا فوصتلارهدزا دقو
 دّقف « ىبتنا ىسلفلا فوصتلا نأ كلذ ىنعم سيلو « ىلازغلا ةصاخو نيقباسلا ةثالثلا

 ىناريإلا 2" ىدْروَرهسلا ىجحي دنع اناقلي ام وحن ىلع ةيدرف بارسأ اهنكلو بارسأ هنم تلظ
 بكأ دقو لابحلا ملقإ مساب فورعملا ىناريإلا ميلقإلا ىف ةرجهلل ه4 ةنس درورهسب دولومل

 هنع ثيدحلا ىلإ دوعنسو ةيقارشإ ةيفوص ةفسلف هل توتساو . ةفسلفلاو فوصتلا بتك ىلع
 ىزاريشلا نيدلا ردص ىدرورهسلا دعب ىنسلفلا فوصتلا باحصأ نمو . عبارلا لصفلا ىف
 حضتتي ام وحن ىلع قارشإلا فوصتلا ىف هدعب بتك نم مهأ وهو ةرجهلل ٠١0٠ ةنس ىفوتملا .
 .* ةنيورألا ناقسألا 8 ةباتك ف

 ف نينلا تقرضتلا ًامساو ًاطانقن طفتو :ىريشفلاو سانلا دنم :ةلبق: ليي .لارقلا مو

 ةقيرط اهمهأ نم « نوريثك اهعبتي قرط نمزلا رم عم هيف رهظت تذخأ دقو ؛ ناريإ
 اممرصاعو « قارعلاب صاخلا مسقلا ىف انب رم اك « اهلهأ ىعري كنلروميت ناكو « ةيدنبشقتلا
 كش نودبو . ىسلفلا فوصتلا نم ءىش ىو عيشتلا ف تسمغ دقو ؛ ةيشاطكبلا ةقيرط
 ىف فوصتلا ءارعش نم ةريبك ةفئاط عباسلا را د ةصاخو معلا دهب ثاربا كجفا
 ىزاريشلا ىدعس خيشلاو ( . ه 705-507 ) ىمورلا نيدلا لالج مهمدقم ىف ةيسرافلا
 ىوتملا ىزاريشلا ظفاح ريبكلا ىفوصلا هفلخو « ةيبرع دئاصق ضعب هلو 54١ ةنس قوتملا

 . . ةلواطتم ًانورق ناريإ ىف ًارهدزم لظ فوصتلا نأ قحلا ىفو 74١ ةنس
 0 ا 7
 ىف هتمجرت ىف ىدرورهسلا ىيحب ةمجرت رداصم رظنا (؟)



 ظ 00 ةيملعلا ةكرحلا
 : امظع اطاشن ىناثلا ىسابعلاو لوألا ىسابعلا : نيرصعلا ىف ةيملعلا ةكرحلا تطشن

 ىف وحنلا اذه ىلع تضمو « دجاسملا ىف بابشلل ميلعت ىلإ بيتاتكلا ىف ةئشانلل ميلعت نف
 ةباتكلاو طخلا ملعتت ةئشانلا تناكو « ناريإ ريغو ناريإ ىف تارامإلاو لودلا رصع لئاوأ

 امأ . راعشألا ضعبو هروسو ميركلا نارقلا تايا ضعبو باسحلا نم ائيشو ةءارقلاو

 اهيف ماعتي ٠ ىربك تاعماج ىلإ تاولص نم ايف ماقنب ناك اب ناك قنا يع ةساقلا

 فاسو عملا :ىاةنا زلط ىلإ دنتسي ةداع ذاتسألا ناكو . ملعلا عورف عيمج بابشلا

 الف « تاقلحلا ضعب ىف نورثاكتي اوناكو و نت , هلوح بالطلا
 كلت هعمست ىّتح ديكر لُمَتَسُم ضبيف « ذاتسألا مالك ةريخألا فوفصلا عمست

 وأ موسر كانه نكت ملو . ني دخاو ءاتنلا هك اير ن1 كاقلتلا 15 كاك 507

 نم مهنم ناكو « ءاملعلا ناونحاب لفكتت ةلودلا تناك دقف بالطلا ءالؤه نم ذخؤت و

 :مغ وا: املا ةراح يم همك اع هالك "يفسر و, لع ارح لعاب هذا قاب

 اذه نورق ىهزأ َناَذدَعُي ناريإب ةرجهلل سماخلاو عبارلا نينرقلا نإ انلق اذإ غلابن الو

 سفانتلا ىلإ كلذ عجرم لعلو ءرظتنملا جوألا اهغولبو ةيملعلا ةضبنلا ثيح نم رصعلا
 مضي نا ىف اغلاب ادهج دهجي مهنم لك ىضم دقف ع ذئنيح تارامآلا باحصا نيب اشن ىذلا

 ةلودلا بابش ىف اوثعبي ىكو هتلود مهب نادزتو هطالب مهب نادزيل رصعلا ءاملع هلوح

 نيب كلذ لثمي نم ريخ ةلودلا دضع لعلو . مهلبق ءاملعلا هققحي ملام قيقحت ىلإ حومطلا

 ءابدألاو ءاهققفلا ىلع قازْرألاو بتاورلا ىرجُيو ءاملعلاو ملعلا ردقي ناك دقف « نييبموبلا

 : هل ةركذت ىف دجوو « ملعلاب لغاشتي هسفن وه ناكو « ملعلا ىف سانلا بغرف « ءارقلاو

 ىلأ باتك نم انغرف اذاو ؛ مهرد فلأ نيرشعب تقدصت هلك سديلقأ لح نم انغرف اذإ

 ه5



 ١ه

 سلجي ناك» : ريثألا نبا لوقيو . 0 مهرد ثلا نووي قدمت ىوحنلا ىسرافلا ىلع

 اهنم « بتكلا هل اوفنصو « دلب لك نم ءاملعلا هدصّقف « لئاسملا ف مهضراعي ءاملعلا عم

 - ىلعل بطلا ىف ىكلملا شانكلاو « ىسرافلا ىلع ىبأل تاءارقلا ىف ةجحلاو وحنلا ىف حاضيإلا

 ناكو .« كلذريغ ىلإ ئناصلا قحسإ ىبأل خيراتلا ىف ىجاتلا تاكو ء يسوحلا سايعلا نبا

 ناسارخ نإ اولاق ىّتح « نويناماسلا ناك كلذكو . هلهأو ملعلاب ةرع نيولا نه ةرافلخ

 امف اريثك اهمسا ددرتيسو « رصعلا ىف ناريإب ملعلل زكرم ربكأ روباسين ايت اود تاولقلا ةج
 لقت نكت مو ءاملعلاو ملعلاب ناتسربط ىف ىتعَت ةيرايزلا ةلودلا تناك ل ثملابو . مالك نم ىلي

 نومام» مساب مبنم لك فورعملا هويخ ةنيدم ىف ةثالثلا اهئارمأب ةيمّزراوخلا ةلودلا ةيانع اهنع
 ىلع ىونزغلا دومحم ىلوتسا ىذلا ١-9 ىف شيعي ناك هنأ فورعت نأ فكيو ( مزراوخ '

 انيس نباو ىنوريبل م مدعم ىف اعلاو ةفيلطلا لاجر نم ةوفص ةرجهلل 4٠08 ةنس هترامإ

 ىونزغلا دومحم ناكو « قارعلا نبرصنوبأ ىضايرلاو رامخلا نبا بيبطلاو ىحيسملا لهس وبأو
 ( هتبغر مبيلع ضرعو مهاعدتساف « هترامإ ىلع هئاليتسا لبق مزراوخ نومأم نم مهبلط دق

 ههجو ريخألا ىلوو « انيس نباو لهسوبأ اهضفرو « ىنوريبلاو راها نباو قارعلا نبا اهابلو
 7 غلبم ىلع لدي ام اذه ف () ناتسربط بحاص ىراي راوكملتو نب سوباق وحن

 نم ازكرم اهلعج ىلا «ةنزغ » هتمصاع ىف ءاملعلاو ةفسالفلا عمجي 9 ىونزغلا دومحم
 5 يرخا اندم هتلود ى ةضهنلا تمعو ىمالسالا قرشلا ف بادالاو مولعلا زك ارم

 « ادحاو اريمأ اهب نوّصخي ال انايحأ اوناكو « ءارمألل مهبتكن يفلؤملا ءادهإ ذئنيح رثكو . ةاره

 دقف « ىبلاعثلا عنصي ناكام وحن ىلع « ةفلتخحملا تارامإلاو لودلا ءارمأ اهب نوعجتتي لب

 ناتسربط ريمأ ريكمشو نب سوباق ىلإ « ةرضاحماو لثقلا »و «جيبملا» : هيباتك ىدهأ
 نب نومأمل «فئارظلاو فئاطللا ١ و « مظنلا رثن »و « ةيانكلا ىف ةياهنلا » : هبتكو ناجرجو

 هيباتكو « نييهيوبلا ريزو دابع نب بحاصلل «فراعملا فئاطل » هباتكو « مزراوخ ريمأ نومأم
 :. وزباست ف هيدالاو ملعلا ىعار ىلاكيملا لضفلا ىبأ ريمالل «ةغللا هقف» و («ةغالبلا رحسو

 : ديف نمراملا نييسات هلئاوأ تم رصعلا"ق ةنملعلا ةضزلا: ناهدزا:لغ لمع اه ناكو"

 عبارلا نرقلا فصتنم ىف اهب تسسأت ذإ « اهيلإ تقبس ةيناريإ ةنيدم لوأ روباسين تناكو

 م1 ةنس ىفوتملا هيوهاش نبا بالطلل اهب سردي ناكو « هيقفلا صفح ىبأ ةسردم ىرجملا

 )١( /ا مظتنملا رظنا ١١8 ريثألا نباو 19/3١ . ١ .

 . 597/4 ىدرب ىرغت نبا هتفاقث ىف رظنا (”) ص (ىبراوشلا نيمأ ميهاربإ ةمجرت) نوارب رظنا (؟)



 هم

 قوتملا 6 كف نبا روكا دخيل ةعمردع اههكتت عبالا نرقلا رز يغاواأ قو.« 20 ةردغهلل

 نم لوألا فصنلا ىف سرادملا ءانب اجرك ربو 377 كيلا واذ كيب ةنئا# ةيودس هن

 ةنس قوتملا مالسإلا خيش ىنوباصلا ناْنع ىبأل 2( ةسردم اهب تينب ذا « سماخلا نرقلا

 64٠ ةنس قوتملا ىذايارتسإلا ةسردمو « ةيقبيبلا ةسردملا ىه : © سرادم عبدأ م 64

 ةعبارلاو كك روت يمدلا' اهني ةيعملا ةسردملاو .« ىعفاشلا باحصأل اهانب

 . ىيارفسإلا قد ىبأل تف ةسردم

 نونعب اودع مهل ةرضاح ىرلا اوذحناو ةيقوجلسلا ةلودلل ةعبات نانا تحبصأ املو

 روهشملا مهريرو نالسرأ بْنَ مهناطلس دهع ق مهل رزو نأ ثبلي مو ( ةيملعلا ةكرحلاب

 ى نييونزغلا ىلع مهراصتتنا ذنم مهتمدحب قحتلا دقو 508 ةنس سوطب دولوملا كلملا ماظن

 هلو اعراب ايسايس ناكو « هئارزو ريبك هلعج شرعلا نالسرأ بلأ ىلتعا اذإ ىّبح 49 ةنس

 ايرعشأ بهذملا ىعفاش ناكو . «همان تسايسو هاّمّس ةيسرافلا ةغللاب باتك ةسايسلا ىف
 اهنم ةدحاو لك تفرع « سرادملا نم ةعومجم سسؤي نأ ىأرف « ةينطابلا ةيليعامسالل اودع

 ةلحنلاو ىعفاشلا بهذملا رشنلو « نيشاشحلا ةلحن ةيليعامسالا ةلحنلا ةيراحمل « ةيماظنلا مسا

 ناتسربط ىف لمآو ناهفصأو ورمو ةارهو روباسينب كلذكو ةسردم خلبب ىنبف . ةيرعشألا
 تنام انيق سردي تاكو ةرختهلل ءاقا/ ةنس ىلاوح تسسأت اهعيمجو . دادغبو لصوملابو

 2 بدألاو ضئارفلاو ةغللاو ثيدحلاو ريسفتلا مولع ىرعشألا بهذم ىلع مالكلا ملعو هقفلا

 تتاودو نك ابها[ ةئاسأل لعجو . اريبك اذاتسأ اهنم لكل راتخم ناكو تائضايرلاو

 لكب قحلأو . ةريثك افاقوأ اعيمج اهيلع فقوو « ةرّدقم تاقفن 7-0 دصرو « ةمظتنم

 0 ج17 1ك ادع اي وو اع لك اديك رح نت ةريك ةكم- :ةسودق

 دارفالاو ةلودلا ماّدها انيبو هل انضرع نأ ةضشتلاملا روصعلا دنع تابتكملاب ماسخالاو

 عم ديازت لب ءرصعلا اذه ىف ام ماتهالا لظو « بذعلا اهلهنمو ةفاقثلا ةادأ ابنأل « هب

 « عيبلل بتكلا اهيف ضَرْعُت ىتلا نيقارولا تابتكم كانه تناكف « ةيملعلا ةكرحلا راهدزا
 ةماع تابتكم كانه تناكو . القتسم اقوس حبصت ىبح ةريبكلا ندملا ىف رثاكتت تناكو

 عماج لك ىف تناكو . ةيماظنلاب ةامسملا هسرادمب اهقحلا ىتلا كلملا ماظن تابتكمك ةلودلل

 نوني ملعلل ةاعر كانه ناكو . عماوجلا ىف ملعلا بالط ىلع ءاملعلا هفقَي ام مضت ةبتكم ريبك

 .؟0/4١594 ىكبسلا (5) . (دادغب عبط) ىزاريشلا تاقبط )١(

 ١4/4”". ىكبسلا (ه) ١١8/14. ىبكبسلا (؟)

 )*( ىكبسلا ١869/4.



 ه'؟:

 مه 4 ةنس قوتملا ليدعتلاو 0 باتك بحاص ىّتسبلا ناّبح نبا لثم « هبالطل تابتكملا

 ىوريو . بتاورلا مهل ىرجأو ءابرف رغلا ماعلا بالطل نكاسمو بتك ةنازخ روباسينب ىبب دقف

 1 0 ل أشنأ ”ا/9 ةنس قوتملا ةلودلا دضع نيواود ىف بتاكلا راوس نب ىلع اياد

 . ""اهدصق نمل ةقفن اهيف لعجو برعلا جيلخ ْئطاش ىلع ار

 داو يعدو بكلب ةويردولا» :تفشر هنأ رضعلا "الع لئاوا نتا [عببط تاكو

 ةبتكم اهالوأ « ةريبك تابتكم ثالث كلذ نم مهيدل ناكو . مهسفنأل ةصاخ تابتكم

 نزاخو ليكو اهيلع « ةدح ىلع ةرجحو» : هلوقب اهفصوو ىبسدقملا اهار دقو . ةلودلا دضع

 الإ مولعلا عاونأ نم ةلودلا دضع تقو ىلإ فّنَص باتك قبي ملو « دلبلا لودع نم فرشمو

 ا ا ا ل ل 0

 قصلأ

 7 عوب لكل 6 ا لع 000-0 َ قوف نم ردحنت باوبأ 1 َ 7

 ةبتكم ةيناثلا ةبتكملاو . « ")هيجو لك الإ اهلخدي الو « بتكلا ىماسأ اهيف تاتسرهفو

 اهلمحي نأ عاطتسا ام تلمح ول امنا لاقيو « ةقباسلا نم ربكأ تناكو « ديمعلا نبا هريزو

 هذختا لب لاقيو هرصعل فورعملا فوسليفلا هيوكسم نبا اهلانزاخ ذختاو « "'ريعب ةئام الإ

 ا هنباو ديمعلا نبا ةافو دعب -- هتمجرت 0 مك انزاح هذا هلا وتس 3 ةلودلا دضع

 امنإ لاقيو « ّىّرلاب ةلودلا ديؤم ريزو دابع نب بحاصلا ةبتكم ةثلاثلا ةبتكملاو . حتفلا

 وأ ريعب ةثاعبرأ ىلع َلَمْحُي ام ملعلا بتك نم اهب ناكذإ « ديمعلا نبا ةبتكم فاعضأ تناك

 0 70 عر ةنيدمع بتكلا 0 تسرهف ناك ٠ مد رثكأ

 نييرايزلاو نييناماسلاو نييبيوبلا دنع كلذ فقي ملو ةريثكلا اهتافنصمو ةيبرعلا
 كلملا ماظن اهريزوو ةيقوجلسلا ةلودلا رصع ىلإ انمدق أك انقبأ .نتما ب4 نيمزراونللاو

 قحساإ وبأو نيمرحلا مامإو ىريشقلا هطامس رضحي ناكو « ءاملعلاب نادزت هسلاحم تناك ىذلا

 ةيجانلا ةقرفلا زيبمتو نيدلا ىف ريصبتلا باتك لثم نم همساب بتكلا فينصت رثكو « ىزاريشلا
 مامإ هل مدقو . ١/!4 ةنس قوتملا ىنيارفسإلا دمحم نب رهاط رفظملا ىلال نيكلاملا قرف نم

 روباسينب ةيماظتلا ةسردملا ىنب هلو « هتك نم اريثك ىنيوجلا كلملا دبع ىلاعملا وبأ نيمرحلا

 بلاط ةئاعبرأ هسوردرضحي ناكو 478 ةنس وت نأ ىلإ اماع ني رشع اهيف سردي لظو

 . اهدعب امو 585/5 هيوكسم نبا( ) . 41" ص ىسدقملا )١(

 . 759/5 ترقايل ءابدألا مجعم (؛) . 445 ص ىبمدقملا (؟)



 مهمه

 شور + نفخ ناك هنا ورق ع ءاملعلا تناقلع ى نيريثك امتاد بالطلا ناكو . 0

 ىلع لدي ام اذه ىفو . بلاط ةئامسمخ نم رثكأ روباسين ىتفم ىكولعصلا بيطلا ىبأ
 ى كلذ نكي ملو « ريظنلا عطقنم الابقإ نيدلاو هقفلا سورد ىلع روباسين ى بابشلا لابقإ
 ذا + ةلاغزتو: نئاشلا نضرأ نسربنلا ءارو امو: نآزبا قدما اهاع ناك دقق. اهدختو نوياست

 « اهيلع نولبقي طاسوألا لك نم سانلا ناكف « عيمجلل احابم ءاملعلا تاقلح روضح ناك

 هوجولا ضعب نم كلذ ىلع لدي « ةماعلا طاسوأ اضيأ لب « بسحف نيفقثملا طاسوأ ال

 دادغبب ةيعفاشلا مامإ جّيَرس نبا ىلإ اوبتك» شاشلا ءاهقف نأ نم هتاقبط ىف ىكبسلا هاور ام

 مه نمم راصمألا ءاهقف ىف نوفلتخم ةناغّرَقو شاشلا ضرأ : مهتيحان ىف سانلا نأ هنوملعي

 كلامو ىعفاشلا لوصأ اهيف ركذي ةلاسر مش بتكي نأ هنولأسيو « اّفلاو ةفنصملا بتكلا

 ىناهفصألا ىلع نب دوادو (فسوي ىبأو دمحم ) هيبحاصو ةفينح ىبأو ىروثلا نايفسو

 ع ىماعلا همهفي 0 مالكب كلذ نوكي نأ ب ( ةيرهاظلا بهذم بحاص)

 «١ ةلاسرلا محل ىضاقلا بتكف

 ىفو اهيف كراشت ةماعلا تناك لب ؛ ا : مل ةيهقفلا ةفاقثلاف

 ىعفاشلا : ىربكلا ةيهقفلا بهاذملا باحصأ اهيف فلتخا ىّتلا ال ةريثكلا اهتاعيرفتو اهقئاقد

 قيددوادو:يروعلا نابفس مهعع ايف كلتا ىلا كلت اضيأ لب +« يسحت ةليفسباو كلامو
 فاالخ نم قنحلا بهذملاك ريبك بهذم تاحتضا نب ثدح ام سفنو . ىناهفصألا ىلع

 .رملا ءارو امف ةماعلا هيلع تفقو ىنابيشلا نسحلا نب دمحمو فسوي ىبأ نيب ثدح ام لثم

 الو « سانلا نيب ةماع تناك اهنأو ناريإ ىف ةينيدلا ةفاقثلا عويش ىلع لدت ةيناث رخال

 نم ةفئاط دجن ذإ « هتياورو ىوبنلا ثيدحلاب لصتت ىهو « ءاسنلا مت لب لاجرلا صخت

 مجارت 2 ندد : ةكانالا ةتازع نع ذخؤي امك ثيدحلا نبنع 4 تايناريإلا ءاسنلا

 أرق اهيلعو « ةيزورملا ةيرك نبنم « نهنع ثيدحلا اولمح مهنأ ىلع ُصّنُيو نيثدحملا ضعب
 دعس ةكمب اضيأ اهنم عمسو « ىراخبلا حيحص روهشملا ثّدحملا ىدادغبلا بيطخلا ةكمب

 00 ا ع (© ىذابا دسألا

 . ىراخبلا حيحص : ادانسإ ثيدحلا بتك مظعأب ؟ باتك ىأبو « ىتملا مرحلاب

 7 نم نه «.ةجنشولا هللا كيع..تنر» 9 ةفيزع فتاروهشلا «تانديملا الزم

 ا ع4 كسلا (8) ] . ١84/8 ىكبسلا تاقبط )١(

 )١( ص (دلفنتسو ةعبط) ىوونلل بيذهتلا 07.١ ىكبسلا (ه) ١١8/8.
 . 4517 /* ىكبسلا (*)
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 5 1 ا َْق ىريشقلا خيش 5 قاقدلا ل ىبأ تف 2 اهلثمو « ىرجهملا سماخلا

 ل "7" ةمبرك امضي سماخلا نرقلا تاثدحم نمو . ("” نوريثك روباسينب ثيدحلا 00

 عمو نارياب ةسلحلا ةكرخلا ناهز لع ةلدأ اعيمحن نحو. نبسحأ ثني 29 ةوهشو + دج

 01 ةيبرعلا ةبتكملا بتك ةسرهف نولواحن رصعلا اذه لئاوأ ذنم ءاملعلا دجن. نأ ةلدألا هذه ةمثت

 , ميدنلا نبا تسرهف نع فورعم وه ام وحن ىلع « ةفلتخنا اهمولع ىلع بتكلا نيعزوم
 فسوي نب دمحا نب دمحم هللا دبع ابا ىمزراوخلا هرصاعم دجن نا كلذ نم مها ناك اعرو

 حون ريمألا ريزو ىبتعلا نسحلا ىلأ ىلإ هيدهيو ؛ مولعلا حيتافم» وه ايعوسوم اباتك فلْؤي
 لمتشي باتكلاو . روباسينب هتياعر ىف شيعي ناكو ( . ه "م0 -"55) ىناثلا ىلاماسلا

 ىف ىلوألا ةلاقملا : ناتلاقم وهو « اهتالالد حيضوتو اهريسفتو مولعلل ةينفلا تاحلطصملا ىلع

 . لئاوألا مولعو ةفسلفلا ىف ةيناثلا ةلاقملاو « اهب لصتي امو ةعيرشلا مولع
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 ةكراشمو فسلفت : لئاوألا مولع

 سرفلاو دنا مولع ةمجرت نع ىناثلاو لوألا : ىسابعلا رصعلا ىباتك ىف انثدحت

 تايضايرلاو كلفلا ىف تافنصم نم دنهلو سرفلا ىدل ام تلمش اهنا فيكو « نانويلاو
 لك ىف سرعلا كراش ام اعريفو..:تاعيطلاو تاسفانرلا قا ةتاقلمر ف ناتوبلا قلل امو

 تناثك لقت: ىف :اوعرانس كفو ةنئيبلكلا' ءوزقلا قف وأ ةكلذلا نانو ظنلا ق :ءاونس + ةويحي# ا

 سديلقأل لوصألا باتك ل ّقَنو ةيفارغجلاو كلفلا ىف وهو ىردنكسإلا سوميلطبل ىطسحملا

 ىف طارقبو سونيلاج بتكو قطنملا فو ةعيبطلاو ناويحلا ىملع ىف وطسرأ بتكو ةسدنهلا ىف
 رصعلا ىباتك ىف انركذ دقو . ةفلتخم ابتك نوطالفأ ريغو نوطالفأل اضيأ اومجرتو « بطلا

 كلذ انضرعو « هومجرتو هولقن ام رهشأو ةفلتخملا تاغللا نم ةلقنلاو نيمجرتملا ءامسأ ىسابعلا

 نيدايملا عيمج ىف ةبصخ ةيح ةمهاسم برعلا ةمهاسم انحضوأو . اضيفتسم اضرع هلك

 برغلا ملاع ىف دعب امف مهترهش تود تايضايرلا ىف ذاذفأ مهيب نم رهظ ثيحب « ةيملعلا

 لثمو « برعلا نيب ماظعلا نييضايرلا ةلسلس حتتفي ىذلا ىمزراوخلا ىسوم نب دمحم لثم
 ملاع ىف تيصلا عئاذ ىزارلا ايركز نب دمحم لثمو « روهشملا ىنايميكلا نايح نب رباج

 الا ايا .نكسلا مو ل
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 ةحضاو ًاسّسسأ عضوو ةبصَحلاو ىرّدجلا ىضرم نيب ام قرف حوضو ىف فشتك١ ىذلا بطلا

 مه حبصي نأ مهتافسلفو لئاوألا مولع برعلا قمعت نأ دعب ايعيبط ناكو ىسفنلا بطلل

  نومأملا رصعل لوألا برعلا فوسليف ىدنكلا مسا عمليو . نوهبان ةفسالف مهرودب

 هتفسلف ىف جزم ىذلا ىبارافلا وه ريبك فوسليف مسا ىناثلا ىسابعلا رصعلا نم ةرخأب عمليو

 ةيفسلف تايرظن هتمأل ايفطصم « اعئار اجزم نانويلا ةفسالف راكفأو مالسالا ةيناحور نيب

 ] ظ . ةديدج
 ديدج رصع ىق لخدنو « ماظعلا 00000 ىبهني ىناثلا ىسابعلا رصعلا ءابنابو

 نانثا اهيف غبنف ةفسلفلا امأ « ةبصخلا ةيملعلا ةكراشملاو ةصلاخلا ةيمالسإلا ةفسلفلا رصع وه

 44+ ةنس .قوتملا ىفوريبلاو 478 ةنس قوتملا انيس نبا امه نيعرابلا نييناريالا ةفسالفلا نم

 بلا
 ىبأ نبا ظفتحا دقو « سيئرلا خيشلاب بقليو « مالسالا ةفسالف ربكأ انيس (') نباو

 ةيناثلا نس غلب ىّبح هتايح اهيف روصي وهو « هملقب اهبتك هل ةيصخش ةمجرتب ةعبيصأ
 ريمألا مايأ ىف ىراخب ىلإ اهنم لقتنا هنأو خلب لهأ نم هابأ نأ ركذي اهيفو « نيئالثلاو
 ةنس هنبأ هل دلو اهيفو « نئيمرخ ةيرقب نييناماسلل فرصتلا ىّلوتو روصنم نب حون ىناماسلا
 « بدآلل العمو نآرقلل العم هل رضحأف هتيبرتب ىنعو ىراخب ىلإ هترسأ عم بألا لقتناو ما٠

 ناك هابأ نأ ركذيو . هقفلا ةسارد ىلع لبقأو « نآرقلا ظفح دق ناك ىتح ةرشاعلا غلب امو

 ىمسي فسلفتم صخش ىلع كلفلاو ةسدنهلاو قطنملا ةسارد ىلع لبقأ نأ ثبلي ملو ايليعامسإ
 مهفلا قح اهمهفي ال هاريو « ىطسحملاو سديلقأ باتكو ىجوغاسيإ هعم هعم أرقي ناكو « لتانلا

 لازي ال وهو رهتشا ام ناعرسو « بطلاو لئاوألا مولع ىلع 5 اهحرشي ناكف

 اباتك اهف ةفدصلاب أرق ىبح تايحلآالا هيلع تقلغتساو . هرمع نم ةرشع ةعباسلا ىف امالغ

 هتح اعمل هوعدتساف روصنم نب حون ريمألا ضرم نأ ثدحو . اهتاقلغتسم هل لحب + :قاراقلل

 هيلع قدغيو هدنع هفظويف « هيدي ىلع هؤافش نوكيو « هتاوادم نع ءابطألا زجع نأ دعب

 فراعملا ةرئادو ١55 ص روب ىدل مالسإلا ىف ةفسلفلا قييبلل ةمكحلا ناوص هتمجرتو انيس نبا ىف عجار )١(

 لييمودلأل برعلا دنع ملعلاو عج ارم نم اهم امو ةيمالسإلا عمال ص ةعبيصأ ىلأ نباو 4١ ص ىطفقلاو ه” ص

 . ىلاونقلو ديس داؤفل انيس نبا تافلؤم باتكو 197١ص 4١+ ص تانجلا تاضورو ١١ا//7” ناكلخ نباو

 ةمجرملا» انباتك ىف اهيلع انقيلعتو هملقب هتمجرت رظناو عبط ) هنعوف ىداراكل باتكو 591١/7 نازيملا ناسلو

 انيس نبا ةغل نع انل الاقمو فراعملا راد عبط «ةيصخشلا ةيقالخألاو ةينيدلا فراعملا ةرئاد ىف هنع هتلاقمو ( سيراب

 صاخ ددع وهو « ةفاقثلا ةلحم نم 54١ مقر ددعلا ف ةمجرت) نواربو 777/7 ١1908( ةربندأ ) رجنتسيه رشن

 . ىلالا هديعب خيراتو ١١١ + ١١١ ص (يبراوشلا نيمأ مهاربإ د
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 نم ىصحي ال ام اهيف دجيف هل نذأيو رصقلا ةبتكم لوخد ىف انيس نبا هنذأتسيو . هلاومأ نم
 « مزراوخ ىلإ ىراخب كرتف ترابا نأ ةيناماسلا ةلودلا ثبلت مو لئاوألا مولع ىف زونكلا

 عمسو . ىنوريبلا لثم هتياعرب نوذولي اوناك نم عم نومأم اهريمأ دنع « ةويخ» اهتمصاعب لزنو
 هيلإ لسراف « مزراوخريما طالب ىف ءابطالاو ةفسلفتملاو ءاملعلا نم ةوفصلا هذهب ىونزغلا دومحت

 ىتح ناريإ نادلب ىف لقنتي ذخأو « هيلإ بهذي نأ انيس نبا ّىلاو « انب رم اك « مهبلط ىف
 لتق اذإ ىّيح « ايلع ةلزنم هلزنأو همركأف « ريكمشو نب سوباق اهريمأو ناجرج ىلإ لصو
 ىلإ كانه لظو . هيوكاك نب نيدلا ءالع ىبيوبلا اهريمأو ناهفصأ وحن ههجو ىلو 407 ةنس
 . مويلا ىلإ اهب فورعم هربقو م١٠ /ه 458 ةنس ناذمهب ةافولا هتكردأ نأ

 بّقليو « ةيمالسإلا حورلاو ةيقرشلا ةمكحلاب ةينانويلا ةفسلفلا جزتمت انيس نبا دنعو
 مسالا تناقل زد لودي ةيرشلاب هتاقل رياك اوس قاوالاو ىطسرا نعي كلافلا ملعملاب

 كدي ونافع ةصقك ةيفسلف ضصق هلو « ىسلفلا هرثن بناجب ةيفسلف د هل اضيأو

 فق نوناقلا باتك اهرهشأو « تائملاب ّدَعَت هتافنصمو .:ريطلا ةلاسرو ناظقي نب 0 ةصقو

 داع لوألا باتكلا ناكو . تايضايرلاو ةعيبطلا مولعو تايهلإلا ىف ءافشلا باتكو بطلا
 « ةينيتاللا ىلإ هومجرت دقو « ةبيرقلا نورقلا ىبح مهتاعماجب ةيبطلا مهتاسارد ىف نييبرغلا
 نرقلا ىف ةرم نيرشعو ىداليملا رشع سماخلا نرقلا ىف ةرم ةرشع تس اهب عبط هنا لاقيو

 . ةفسلفلا عورف لك لوانتت ىربك فراعم ةرئاد ءافشلا باتكو .رشع سداسلا

 نوطالفأ ءاراو هئارآ نيب قفوي نأ ادهاج لواحو « سيلاططسرأب رثاتي انيس نباو
 ف هعم قفتي وهو « ىبارافلا وحن هراكفأ نم ريثك ىف اًحنو . مالسإلاو ةثيدحلا ةينوطالفألاو
 نع هّرنم هنآ « هللا نع ردصت ال ةداملا نأ نم هيلا بهذامو تايحلالا قو قطنملا .عيرافت

 الو ددعلاب ال ريثك هنع ردصي الف ء هجو لك نم دحاو هللاو ,« مسج لكو ةدام لك

 ردصي ال - كلذل - وهو . هتاذ ىف تاهحلا تفلتخا الاو « ةدوضو ذأ ىلإ ماسقنالاب .

 هنمو ( ةكئالملا) كلفلا ريدي لقع ردصي لقعلا اذه نعو . لوألا لقعلا وه دحاو الإ هنع

 ةدام هنع ردصت ىذلا لاّعفلا لقعلا اريخأو « كلفلا مرج ىه ةداهردصت اك سفن نديضت

 نقترب ل نأ :ىييطو. ةئاسالا سوفنلا ردصت" | ةيسنالا اهيروضو ضرالا ق'شانتاكلا
 لواحن اهدعب هاندجو انيس نبا ةفسلف نع اهانيحن اذاو . ءارالا هذه هنم ةلزتعملاو ةنسلا لهأ

 مأ ناك اريخ دوجولا ىف ام لك نإ لوقيف « ءاضقلا ناطلسب نيلئاقلا نيبو هتفسلف نيب قيفوتلا

 نم نأ ىري ناكو .ردقلا ىف هتلاسر كلذ حضوت ام وحن ىلع هردقو هللا ءاضقب ارش

 دوجولاكر يلا هيلع بلغي ام اهنمو « ةيوامسلاو ةيلقعلا رومألاك ضحم ريخ وه ام تادوجوملا
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 . داسفو نوك ملاع هنأل هتعيبط نم هيف رشلاو ىضرألا
 بتارم ىلإ مسقنت سوفنلا نأ هدنعو ٠ سفنلا ىوق ىلعأ لقعلا نأ ىلإ بهذي ناكو

 توملا دعي ناكو صلاخ لا ضحملا ريخلابو ايلعلا لثملاب كّسمتت ىتلا ةلماكلا سوفنلا اهالعأ

 اهتوقشو اهتداعسو « ىلكلا لقعلاب لاصتا ىلعو ةدلاخ قبتف سفنلا امأ « مسجلل انالطب

 . باقعلاو باوثلا نوكي كلذ ىو . افعضو ةوق هب اهداحتا ىلإ ناعجرت ذئنيح

 هيف فوصتملا ىلع ضيفت ىذلا فوصتلاب اهجزميف « ةوطخ هتفسلفب انيس نبا وطخيو
 ىح» هاتصق كلذ روصت ام وحن ىلع هلاجو هعدبم ىوس نوكلا ىف ىري الف ةيحورلا تاذللا

 نب ىح دوعبي لوألا ىو .ريخألا لصفلا ف أمبم لكشف ا نامالس»و (ناظقي نبا

 لالغأ نم ةيناثلا ىف لاسبأ صلختتي اب « ةيهلإلا ةيفوصلا ةفرعملا دروم ىلإ فوسليفلا ناظقي
 ةسورا اا ةفوصلا تالا ىف انفاق رع اند :ةدقملا كاانللا ن ةلف وجب يخل كالا

 فريضتملا اهنا هفراحلا اهيمسيو .قوضلا نع لوقف: + تاراشالا كانك ىف كلذ هيو
 قح هالا ثلا كاع وقو . هسفن ىلع قحلا رون قارشإلل اميدتسم هللا سدق ىلإ هركفب

 . هباوث ى ةبغر الو هباقع نم ةبهرال ةدابعلل

 ةمصاع هويخ ىحاوض نم ةيحاضب "57 ةنس دولوملا دمحأ نب دمحم وه 27 ىنورُيبلاو

 ىلوألا هفراعم نقلت هنأ ودبيو « هتأشن نع احضاو ائيش فرعن الو « نورّيَب ىمست مزراوخ

 ءانثأ ىف فغشو « اعئار اقذح |هقذحف كلفلاو تايضايرلا ىلإ هجتا نأ ثبلي ملو « هويخي
 حراب ىتح هرمع نم ثلاثلا دقعلا ىف جردتي دكي ملو « مثألاو نادلبلا لاوحأ ةفرعمب كلذ

 راثالا ١ : هبتك لوا مدق هيلإو ٠ سوباق اهريما ةياعر ىف شاع ثيح ناتسربط ىلإ هنطوم

 جهانملا هيف روص دقو 9٠" ةنس ىلاوح هفيلأت نم غرف ىذلا (ةيلاخا نورقلا نع ةيقابلا

 هعبط دقو « ةميظعلا هبتك لوأ وهو ةرضحتملا مثألا نم ريثكل ةيباسحلا ميواقتلاو ةيخيراتلا

 ناكو . هتناكمو هلاعأو ىنوريبلا نع ةسيفن ةمدقمب هل مدقو 1817/8 ةنس جزبيل ىف واخس
 نومام» هيف هريماو هنطوم ىلإ هكرتو « هنم هسفن ىلع ىوريبلا ىشثخف « ابلقتم سوباق

 اف - ىقوريبلا ىدبأو « هريمأ نم هبلطف « ىونزغلا دومحم هملعبو هب عمو . «مزراوخ

 اهدعب امو 188 ص لييمودلأل برعلا دنع ملعلا باتكو مجعمو قييبلل ةكحلا ناوص ةمتت ىنوريبلا ىف رظنا ١1١(

 فراعملا ةرئاد ىف ىنوريبلا نع نامديفو نالكورب ىتلاقمو 0ص ةعبيصأ ىبأ نبال ءابطألا تاقبطو 18٠/117 ءابدألا

 ىكسفوكشتاركل قارغجلا بدألا خيراتو ةيمالسإلا 2نم دنهلل ام قيقحتو ةيقابلا راثآلل واخس ىتمدقمو 8

 "4671 خوشلاو .ةمضحرتلاو . (قيلاتلا- ظن عبط )  مخيرات ىف ىروجاكو 1١١١« ١١١ نواربو ةلوقم

 .اهدعبامو ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد ىف ىلوريب ةدامو تايضايرلا



 مه

 دومحم ىلوتسا ىتح مزراوخ نومأم عم لظ لب : لاقيو « هيلإ باهذلا ىف هتبغر - ىَور
 60١8 ةنسل مزراوخ ءاملع نم هعم مهذخأ نميف هبحصف هرايد ىلع ىونزغلا
 « هبهذم ىلإ ىنوريبلا لوحتف « ةعيشلا دهطضي اينس دومحمو ايعيش ىنوريبلا ناكو . ةرجهلل
 ام وحن ىلع دنهلا وزغي ىنيام دومحم ناكو . دومحمل هتبحص لبق بهذملا اذه ىلإ لوحن امبرو

 - نم هتنكم ةلصتم تاونس اهب ماقأ هنأ رهظيو « هعم ريسي ناكف « قباسلا لصفلا ىف انب رم

 « اهؤاملع اهيف هبتكام أرقو ةيتيركسنسلا ةغللا اهئانثأ ىف ملعت « ةبصخ ةيملع ةسارد اهتسارد
 ميجنتلا ىف اهفراعم ةلمجو اهديلاقتو اهدئاقعو اهتايضايرو اهتافسلف قمع ق سردو
 ىف ةلوبقم ةلوقم نم دنهلل ام قيقحت » : عئارلا هباتك هعدوأ كلذ لكو « كلفلاو خيراتلاو
 عطق باتكلا ىفو . نيماعب ىونزغلا دومحم ةافو دعب 577 ةنس همتأ دقو ( ةلوذرم وأ لقعلا

 ةيفسلفلاو ةينيدلا مهئاراو دنهلل لصفم قارغج فصو هيفو « دونه نيفلؤل اهصنب
 . مجنتلاو كلفلا ف مهراظنأو مهدايعأو مهاداعو مهديلاقتو مهحيراتو مهفراعمو
 قوفتب فرتعيو . سرفلاو نانويلاو برعلا مولعو مهمولع نيب ةبصخ تانراقم نراقيو
 دنهلا نايدأ نيب نراقيو . قمعلاو ةقدلا نمو جهلا لاك نم هب زاتمت امل ةينانويلا ةفرعملا
 عسويو « اهتافسلفو تانايدلا ىف قيقد لمأت ىلع ةلاد تانراقم ةيوامسلا بتكلا نايدأو

 لدت ىلا ةليصألا هءارا ثني كلذ لك فو . سرفلا تانايد نم اهريغو ةيوناملا لمشيل هامات

 ةفسلفلا نيب قفاوتلا هوجو ةوق ىف نيبي هارنو . ةقدلا ىهتنم قيقد فسلفتم لقع ىلع
 . ةيدنحلا ةمكحلاو ةينوطالفألا ةيروغانيفلا

 67١ ةنس هفلأ ميجنتلاو ةئيطلا ىف ىدوعسملا نوناقلا هباتك نوريبلا :تافنضم نمو
 ةسدنطاو كلفلا ى فراعم ةرئاد وهو ةنبا ةافو بقع ىونزغلا دومحم نب دوعسم ناطلسلل

 « باسح وأ جنت ىف فْنص + تانك لك نأ ىفعي هنأ ةتوقاي ةقضو. قو « ميجنتلاو

 هيلإ مدق ىذلا دوعسم ناطلسلاب ديشي هتمدقم ىو . هفيناصت هوجو ىف ةرغ هنإ قيببلا لوقيو
 نداعملا ىف باتك اهنم « ىرخأ بتك ىنوريبللو . ١487 ةنس دابا رديح ىف رشن دقو باتكلا

 بطلا ىف بتك اهنمو « ىونزغلا دودوم ناطلسلا ىلإ هادهأ « رهاوجلا ةفرعم ىف رهاهلا هامس

 ىو . تايعيبطلا ىف ىرخأ بتكو نيلرب ىف فوهريام سكام هرشن ةلديصلا ىف باتكو
 . ةيبرعلا ناريإ خيرات ىف ةديرف ةيصخش نا قدا

 مساقلا ىلأ نب دمحم حتفلا وبأ ىناتس ")رهشلا نيميظعلا نيفوسليفلا نيذهب قحليو

 ةأرمو ١44/5 بهذلا تارذشو ؟08/* تايفولاب 0 0/4 ناكلخ نبا تتجيتو قاتمرهشلا قف رظنا 1

 - ىبهذلا ربعو 55/8 نازيملا ناسلو 784/8 نانحلا ىفاولاو ١١8/5 ىككبسلاو ١.١/4 ظافحلا ةركذتو

 اثر



 ١ه

 للملا» ديرفلا هباتكب رهتشاو « مزراوخ ىلاهش ىف ناتسرهش نم وهو ه4 ةنس ىفوتملا
 نيملسملا حماست ناكو . نايدألاو للملا ةنراقم ملع ىف وهو ه1؟١ ةنس ىف هفلأ ىذلا ( لحنلاو

 نرقلا ليف + نت رغلا يذلا ةركبم ةأشن ملعلا اذه ةأشن ىف ايبس ميدق نم باتكلا لهأ عم

 نم دنهلل ام قيقحت ) هباتك فلأو نوريبلا رهظ نأ ىلا هيف نوفلؤي مهو ىرجمهلا ثلاثلا

 ءاجو « تانايدلا ىف ةقيقد ثحابم هيف ثحبي هنا انلقو « افنآ هنع انثدحت ىذلا « ةلوقم

 (لحنلاو ءاوهألاو للملا ف لصفلا» هباتك فلأو 455 ةنس ىفوتملا ىسلدنألا مْرَح نبا هدعب

 تانايدو ةيمالسإلا قرفلا عيمج هيف اضراع ركذلا فلاس هباتك فلاف « ىناتسرهشلا هفلخو

 وهو « ذفان رصبو فاصناو لادتعا ىف كرشلا لهأ نم مهريغ تانايدو باتكلا لهأ

 دا داما هلاع دهن ةاوين للملاو تادقتعملا نيب هزيبمتو هئاكذو هتقد ىف راني ذل

 . نانويلا ملاع وأ دنملا ملاع نع وأ هتانايدو ميدقلل سرفلا ملاع نع

 . كلفلاو تايضايرلا اهتمدقم ىفو ةطشان لئاوألا مولع تاسارد رصعلا لاوط تلظو

 ىف ليبمودلأ كلذ روصي ام وحن ىلع تاوطخ رصعلا اذه علاطم ىف |مهب برعلا مدقت دقو

 حتفلاوبأ مهنع تدك ل ودنا عبارلا نرقلا ىف مهيهبان نمو « برعلا دنع )١( لعلا هباتك

 نزاتلا رفعج وباو "© سوقولوبأل تايطورخملا باتك حقن ىذلا ىناهفصألا دمحم نب دومحم

 نيسحلا فاق « ةيكلفلا دصرلا تالا نم اددع هيف فصو كلفلا ىف باتك هلو « ىلاسارخلا

 حّحص هنإ ليبمودلأ لوقيو « موسرلاب ىَّلحم وهو « ةتباثلا بكاوكلا باتك فلؤم وصلا
 اذه درطاو . نوثدحملا كلفلا ءاملع هتاحيحصتب عفتناو « سوميلطب ءاطخأ نم اريثك هيف

 ةيسرافلاب فلؤي ىوسنلا دمحأ نب ىلع نسحلا ابأ دجن ذإ سماخلا نرقلا ىف ىملعلا طاشنلا

 . ماظن لمشيو . ئدنحلا باسحلا ىف عنقملا ناونعب ةيبرعلا ىلإ همجرتيو تامتراغوللا ىف اباتك

 رمع © مهتمدقم ىو « نييضايرلا ءاملعلا نم ريثكلا هتياعرب ةيقوجلسلا ةلودلا ىف كلملا

 نم بورش ماع ىف ذف باتك هلو « ةروهشملا تايعابرلا بحاص مايخلا
 دهع دقو « |ظنم ابيترت ةثلاثلاو ةيناثلا ةجردلا تاذ تالداعملل ةفلتخلا روصلا - لييمودلا

 اماو ورم قف ناكاما هنأ كليو 417/١ ةنس ادصرم هل ىنبو ؛ موقتلا حالصإب كلملا ماظن هيلا

 ' ميوقتلا حلصاف هنودعاسي كلفلا ءاملع نم ةينامث هل نّيعو « روباسين ىف امإو ناهفصأ ىف

 دواربو ١8 ص (دلفنتسو ةعبط ) ىنيوزقلل دالبلا راثآو ةرئادو 454 ص نواربو 185 تانجلا تاضورو 1؟/4-

 فراعملا ةرئادو 5١4 « 75١ ص لييمودلأو "04 ص . ةيمالسالا فراعملا

 .ةيمالسإلا 2 .اهدعب امو 5١١ ص برعلا دنع ملعلا رظنا )١(

 ؟1" ص ىطفقلا هتمجرتو مايخلا رمع ىف عجار (؟)



 درض

 نمو . قوجلسلا هاشكلم نيدلا لالج ناطلسلا ىلإ ةبسن « ىلالحلا خيراتلا» هباتك هيف فلأو

 هفّقلت دقو 0910 ةنس سوطب دولوملا ىموطلا نيدلا 2” ريصن هدعب نييضايرلا رهشأ
 ب نك هدم ةلانفو « كنولاو ١ مهتمصاع ىلإ ةهولسرأف  هئاكذ نم اوأر امل نويليعامسالا

 ةعلقلا كلت ىلع وك الوه ىلوتسا اذإ ىتح « تايضايرلاو ةفسافلا بتك نم اهيف ام ىلع بكا
 ىف هبحصو  ميجنتلاو كلفلاب هتفرعم نم عمم امل همركو : هند ىلا. .قيدلا ا ريضت :لقنلا
 ةدكم انهن كو © ةسيقنلا اهنتك نيتك لع لوكساف”ةضرفلا ز ار دولا

 هدعاسو: , تناقولا تارغهباتك فرك انش قبانلوقي اك « دلع: نلأ ةنايرا نمارتكا تمض

 ةرفص. نه ةغامح هنف هعم نعو 817 ةئنم. .نوهشملا ةغازملا ةنيدم كضرم ءانبإ ىف وك الو
 فلأ دقو 0 ةنس هتافو ىبح دصرملا اذه ىلع امئاق نيدلا ريصن لظو « نيبضايرلا ءاملعلا
 تايضايرلاو ةفسافلاو مبجنتلا ىف ةريثكابتك فلأو « مايخلا ميوقت هب حلصأ امبوقت لق وأ احيز
 ةيسا وتملا قزازيفلا فوفيسم د دووم .تيدلا 297: ئلوق ةليفالت رهشأ نمو . تايعيبطلاو

 (9 مجن مهنمو . (كالفألا ةيارد ىف كاردآلا ةياهن » : هبتك نمو « ايكلف ايضاير ناكو ٠

 دصرم ىف افظوم ناكو 71/8 ةنس قوتملا ناريبد مس اب روهشملا ىبتاكلا رمع نب ىلع نيدلا

 ( ةيقطنملا دعاوقلا ىف ةيسمشلا ةلاسرلا ) هامس 1 ىف تاتكب رهتشاو ناسيسوذاب ةغارملا

 نماثلا نرقلا ىتح تالآلا لمكأب ازهجم ةغارملا دصرم لظو .ارارم ةحورشم ىهو
 اهمحازت تيدا نإو « مولعلل وألا ةقللا ناريإ ىف لازت ال ةيبرعلا تناكو « ىرجهملا

 .. ةرخآتلل بقحلا ىف اهب ترفظ ىّيح ةيسرافلا

 تناكو « ةيبطلاو ةيعيبطلا مولعلا تضبن ةيكلفلاو ةيضايرلا مولعلا تضبن ام وحن ىلعو

 نرقلا ىف ءابطألا مع نمو « هب ضوبنلاو بطلا ميلعتل ىربك سرادم َدَعُت تاناتسرامبلا
 هادهأ دقو « بطلا ىف ىكلملا شانكلا بحاص ىبوحلا سابعلا نب (4) لع ىرجملا عبارلا

 ةئاد يتيم كلا ذل ضيسلا لوس" وا هرصاعب ناكو « ىبهوبلا ةلودلا دضع ىلإ

 . 44 تاوف هتمجرتو ىسوطلا نيدلا ريصن ق رظنا )١(

 ص لييمودلأ و امس تايفول || تاوف 8 هرظنا ( )١” م .7//17؟(ةي رصملا ةضهملا ةبتكمرشن )رك اش نبال تايفولا

 الابا معو ن بهذلا تارذشو ٠05 ص تانحلا تاضورو

 ةرئادو 755 . 589 ص لييمودلأو .5١56 ص نواربو

 ةيناوعلا فراعملا ةرئاد هل ترشن دقو « ةيمالسإلا فراعملا

 . هتالاقمو هلئاسر نم نيدلحم ه ١88 ةنس دابأ رديحي

 نبال ةنماكلا رردلا هتمجرتو نيدلا بطق ف عجار (١؟)

 ص لييمودلأو 4 ةرهازلا موجنلاو سعة / ع رجح

 ضرعي ثيح اهدعب امو 78 ص لييمودلا عجار (4)

 ىطفقلا رظناو سابعلا نب ىلع اهنيب ءابطألا نم ةعومجم
 591١/84 نالكوربو 79 ص

 .؟955/4 نالكوربو ص ىطفقلا هيف رظنا()



 0 "اا

 ةعوسوم ه١ ةنس قوتملا بيبطلا ىناجرحلا نيدلا 292 نيزلو . ةلاقم ةئام ىف ةيبط فراعم

 بطق ىمزراوخلا هاشلا ىلإ اهادهأ دقو «هاش مزراوخ ةريخذ» اهامس ةيسرافلاب اهيتك ةيبط

 ةلديصلاب مامهالا لظ كلذكو « بقحلا ىلاوت ىلع بطلاب ماههالا لظيو . دمحم نيدلا .

 اك . ىرجملا عبارلا نرقلا ىف ىورحلا ىلع نب" قفوم ملعلا اذه ىف رهتشيو «ريقاقعلا ملعو
 .بتك هلو « دوعسم قوجلسلا ناطلسلا ريزو روهشملا رعاشلا ىنارغطلا ءايميكلا ىف رهتشي

 نب ايركز 2” ىنيوزقللو . ريسك إلا ةعانص ىف ريضنلا رهوجلا اهم 229 ءايميكلا ىف ةريثك
 تاقولخلا بئاجعو هاّمس ىعيبطلا خيراتلا ف فيرط باتك ةرجهلل 587 ةنس ىوتملا دمحم

 ' ئ ( تادوجوملا بئارغو
 دن تيرعلا هو نا ركنا سوميلطب باتك نأ ىناثلا ىسابعلا رصعلا باتك ىف انب ّرمو

 طشنو « نادلبلا ميوقت وأ ايفارغجلا ملع ف فيلات ىسوم نب دمحم ىضايرلا سرر اولا

 ل ا عبتاو اعساو اطاشن فيلأتلا هيف

 لعج امث « بيجاعألا نم هوعمسام ضعب ل تاذاع عينم ةيدقنا اوك

 . هرصب تحت هآأرو هنذأب ىارغجلا هعمسام ةياكحو ةدهاشملا ىلع دمتعت ةيفارغحلا مهبتك

 اذوب وق روهشي ةلاحر عبارل رلا نرقلا ف اناقليو . تالحرلا بتك هبشت تقف كلذبو

 ىف هدادعو « نييبعشلا ءارعشلا نيب هل مجرتنس ىذلا ةيدكلا رعاش لهلهم نب رعسم ىجرزخلا

 ادبلا قدا ليلو دج ةنيدلملا اغا: نمددلل نم هدي“ 5 هلصاوب + ناهقمأ ءارغ

 ةيرصملا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو اهم ترشن دقو ةرجهلل مسم# ةنس اهب ماق ترقار ىطسولا

 هذه رشن“ ةداعاب ىبسرم رينم دمحم روتكدلا و ؛ ىكسرونيم قرشتسملا اهققح « ةعطق

 لاهشلا ندم ضعب فلد وبأ فصي ابيفو ءارعشلا نيب هنع ثيدحلا ف ناش |ى ةعطقلا

 « ورسخ رصان وه « ليعامسا ةلاحر ىرجحلا سماخلا نرقلا ىف هدعب ءاجو . ناريال ىبرغلا

 اوس عبس ةلحرلا هنم تقرغتساو « همانرفس » ىمسملا هباتك ىف ةيسرافلاب هتلحر بتك دقو .

 ماشلاو ةيبرعلا ةريزجلاو قارعلاو ناريإ هنطوم نادلبب اهيف فاط (. ه 444 - ؛ما/)

 هذه بناجي نييناريإللو . ىبرعلا ناسللاب تسيل اهنأل انثيدح نع جرخت ىهو ءرصمو

 , ىداحلاو ىدنهلا نيطيحملا ىف نوقمعتي مهوحالم ناك ذإ ةيرحب تالحر ةيريلا ثالحرلا .

 روتكدلا ةمجرت) نوارب ىنيوزقلا ىف عجار (4) . ٠١ ص لييمودلا هيف عمجار )١(
 فراعملا ةرئادو 745 ص لييمودلأو 517 ص (يىبراوشلا ض . 784 ص لييمودلأ (؟)

 ىنارغجلا بدألا خيراتو عجارم نم اهب امو ةيمالسإلا ص لييمودلأ ىئايميكلا ىئارغطلا طاشن ىف رظنا (*)
 . 50/1 ىكسفوكشتاركل ] ظ . 4
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 نم هوأر ام لكو ايقيرفإو ايسا ىف [هئطاوشو امهرزجو نيطيحملا فو |هيف مهتالحر اوفصوو
 باتك تالحرلا هذه نم اوبتك ام مهأ نمو .رويطو ةيرحبو ةيرب تاناويحو بوعش
 . نابرلا ىأ هادخانلا رايرهش نب كرزبل ( هئاطشو هرزجو هرحبو هرب دنلا ١) بئاجعو
 , ىرجم لا عبارلا نرقلا ىف شيعي ناك هنأ ىلع هتاياكح لدتو « ىناريإ هنأ ىلع همسا لديو

 نيطيحما اومحتقا نيذلا نيحالملا نع تاياكح نم هعمس ام اعيدب اصصق ةباتك ىف صقي وهو
 نم مهفسب ملأ امو تاناويحو رويطو كامسأ نم هورصبأ ام اوفصوو ىداحلاو ىدنهلا
 باتك وهو . اهانايدو اهناداعو اهناعانصو بوعشلا نم هودهاش امو « ءاجوه فصاوع

 . سيفن ىصصقو ىبدأو ىارغج
 ف ةللاثلا قدا هفيتتأ قاردجم بك أ اقنا روك دملا دمحت نب ايركز .قيوزقلا ناك ارو

 ةعبسلا ميلاقألا فصب هيف وهو ( دابعلا رابخأو دالبلا راثا » : ىنارغجلا هباتك مساو « رصعلا

 عمجيو ناكسلا لاوحأب معو ٠ راهنألاو رزجلاو نادلبلا نم اهيفام ركذيو « ضرآلل
 , نيصلاو دنهلا بوعش ةصاخو ابروأو ايقيرفإو ايسا ىف ميلاقألا هذه بوعش نع بئارغ
 بئاجع ضرعيو « ةيمالسإلا نادلبلا ىف داهزلاو سرفلا ءارعش نع تاياكحح صقيو
 اهيبش هبناوج ضعب ىف هباتك لعحي ام تافارخلاو ريطاسألا نم ًاريثك ىكحييو دانالاو تالا

 .:ةلشلا ةلاثخا :ثدألا ةينك

 نماثلا نرقلا ىّتح ناريإ ىف لئاوألا مولع راهدزا روصي ام قبس ام لك ىف لعلو
 تاحلطصملا ةرثكب ءاملعلا ساسحإ هوجولا ضعب نم كلذ ىلع لدي دقو « ىرجحلا

 ديسلا لعج ام وهو « اقيقد افيرعت اهب فرعيو اهعمجي باتك ىلإ ةجاح ىف مهنأو ةيملعلا
 اناقلي ام وحن ىلع « ةجاحلا هذبب ني باتك عضول درجتي 57 ةنس قوتملا ىلاجرحلا فيرشلا

 فورح ىلع اجل ارم ةيملعلا تاحالطصالا هيف حضوأ ىذلا تافيرعتلا هباتك قى هدنع

 . اميفد ابيترت مجعملا

 دقنلاو ةغالبلاو وحنلاو ةغللا مولع

 اوًّدصت نيذلا نويناريالا ءاملعلا رثك ذإ ءرصعلا اذهل اعساو اطاشن ةغللا ىف ثحبلا طشن
 كلذلو « ميدق هب مهماّيهاو « مجاعملا عضو هب اوضهن ام ربكأ ناكو « ةيوغللا ثحابملل

 )١( ىكسفوكشتارك باتكلا اذه ىف رظنا ١ / ١6 ص فراعملا راد عبط « تالحرلا » انباتكو "" .



 هاو

 مجعم لوأ وهو « دمجأ نب ليخلل نيعلا مجعم نم رشنت ةخسن لوأ نأ ًابجع نوكي ال

 نا فورعمو . ناسارخ نم -تسرهفلا بحاص ركذ اك-رشنت امنإ « ةيبرعلا ىف عضو
 نونا دب رد قيل 3 رهزمكلا نه كعلا مجعم جهنم ىلع فلأ ىذلا ةيبرعلا ىف ىناثلا مجعملا

 لاكيم نب دمحم نب هللا دبع ىعدتسا ذإ « ناريإ ىف ةرم لوأل رشُن ًاضيأ وهو ه 71 ةئس
 عضو كانهو « ليعامسإ سابعلا ىلأ هنبا بيدأتل ةرصبلا نم ِديَرَد نباسرافو زاوهألا ىلاو

 جراخم ىلع-نيعلا مجعم ىف اهبيترتك- مجعملا اذه ىف تايلكلا بيترت ناكو « ةرهمجلا
 مجعم لوأو . نيتفشلاو مفلاو ناسللاو قلحلا نم ئآ نوضلا زاهد قم اهعقاوفو فورذلا

 © هعضو ىذلا ةغللا بيذبم مجعم هددصب نحن ىذلا تارامالاو لودلا رصع ىف عضو ماع

 نم هريغ نيريثك دجنسو هالا/١٠ ةنس قوتملا ىوره ا ىرهزألا كبح نب (1) قي نوضتلا نما

 خه ادوعم نمت ةاره تتاكد دو ةخللا نيغو اةقللا ةيدك قا نركزتكي ةلاقلا ناكين اقفايت ةاه

 ظ . ناريإ

 ضرعو . فورحلا جراخم بسح ىأ نيعلا مجعم بيترت ىلع همجعم ىرهزألا ترو

 ناكو . مهلاعأ ىف ةمهلاو ةقثلا ىدم ًاحضوم محل مجرتو ةغللا ةاور هتمدقم ىف

 ةرجهلل ٠# ةنس قوتملا ىبارافلا ميهاربإ نب قحسإ باراف ملاع ىرهزألارصاعي

 عبتاو « ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم هرشن ىذلا بدألا ناويد همجعم ةغللا ق عضو دقو

 ةينبألل ًاقفو ظافلألا رخاوأ رابتعاب ةيئاجحلا فورحلا بسح هييئرت ىه ةديدج ةقيرط هيف

 الإ هنم قبت مل طيحما هامسأريبك ًامجعم هام. ةنس ىفوتملا دابع نب بحاصلا عضوو « ةفلتخما

 ةيبرعلا ملعم ىييوزقلا سراف نب نيا نينسللا نبا اهفلتكو , .ةظرطخم لازتأل ءازجأ ضعب

 ماع مجعُش لمحملا اهأ كلا سيياقمو لمحملا : ناجعم هلو ه 98ه ةنس قوتملا ناذمهب

 لمشيو قاانث ىلإ فرح لك ىف داوملا مسق هنأ ريغ , مويلا انل ةفورعملا دع الا متسع قر

 نأ مزتلاو « ةيلصأ فورح ةثالث نم رثكأ ىلع ءاج ام مث « ىنالث مث ع قباطملاو فعاضملا .

 هيف ىنع « لمجملا رارغ ىلع ةغللا سيياقم همجعمو . هيليام عم هب فرح لك ىف هثيدح حتفي

  لمجملا ىف هنم رثكأ هيف وهو . نيلصأ وأ هيلإ َّدَرُت الصأ ةيوغل ةدام لك ظافلأل لعجي نأب

 )١( ناكلخ نباو رصقلا رداص راد ةعبط) ناكلخ نبا ىرهزألا ىف رظنا ١/١١8 ءابدألا مجعمو ٠ /54م

 ءابدألا مجعمو 5/54 ( توريبب ١55/11 ةاورلا هابنإو تارذشو ١/ 47ةرهازلا موجنلاو عجارم نم هب امو

 هتاقبط ىف ىكبسلاو ال١ /“ بهذلا 57/8 . 5 .

 ةيمدو ٠/ 4٠٠١ ةميتيلا سراف نب دمحأ ىف رظنا (؟)



 د

 ةيانع سيياقملا ىف هنم رثكأ لمحملا ىف وه اب « ةيزاحملا تارابعلاو لاثمألاو دهاوشلاب ةيانع
 . مالعألا ركذب

 : نويشلا نعمة ةنسس قوقل نرصد 17 ضحوا دارس قي ضاع رصق ألو

 قرش باراف ىرهوجلا نطوم لصأو « حاحصلا مماب رهتشيو ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات
 ىق كلزنف ناسارخ ىلإ عجرو ءرضمو ةعيبر دالب ىلإ ةغللا بلط ىف لحر « ناسارخ

 بترم همجعمو « هتافو ىلإ فّنصيو سردي اهب لظو « روباسُيت ىف هاصع ىلأ مث ناغمادلا
 جبملا سفنب اهرخاوأ بسحب امنإو تالكلا لئاوأ بسحب ال نكلو ةيئاجحلا فورحلا ىلع

 عويذلاو ةرهشلا نم مجعملا قوأو« بدألا ناويد همجعم ىف ىيبارافلا هلاخ هعبتا ىذلا

 ركب لا نر دمع عضوو . هريغ قو هنطوم ىف ءاملعلا دنع هب ىنعت ةريثك تافلؤم لعجام

 - هبترو « حاحصلا راتخم » هامس هل ارصتخم ىرجهلا نماثلا نرقلا لهأ نم ىزارلا رداقلا دبع نب

 ارارم انرصضع.ىف عويطم وهو  اهرخاوأ بست ال'تايلكلا لئاوأ .بسحي رطاخ دوم ًائيدح
 ساشا و هامس ماع مجعم ها“ ةنس قوتملا رمع نب دومحم 59 ىرشخم زللو . اناركتو

 حضوي ام دهاوشلاو ةلثمألا نم درويو تالكلا لئاوأ بسحب بترم وهو «ةغالبلا

 لإ يفتر ىةقلد كازاع ةونارتال بودعك لك نما نام سو + اهمادكبا

 8١1 ةنس قوتملا ىزاريشلا بوقعي نب دمحم نيدلا دحم ىدابا زوريفلاب قتلنف نماثلا نرقلا
 , ةيبرعلا ةريزخلاب صاخلأ :لوألا مسقلا نم ىناثلا لصفلا ىف هنع انثدحت نأ

 مجاعم ةيضاملا بقحلا ىف نويوغللا ناريإ ءاملع عنص ةيوغللا مجاعملا هذه بناجبو

 50١ ةنس ىوتملا ىورلا ديبع ىبأ مجعم اهنم . فيرشلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلل ةصاخ
 بيرغل صاخ مجعمب ىنع امنإ ماع مجعمب هذاتسا لثم نعي ملو « ىرهزألا ذيملت وهو
 باتك مساب مجارّتلا باحصأ ضعب دنع ركذي دقو « نيبيرغلا باتك هامس ثيدحلاو نارقلا

 عضوو .٠ امجريسفتو ةنسلاو نارقلا بيرغ مساب وا هلوسر ثيداحاو هللا مالك ةغل ىف نيبيرغلا

 هامس ةيسرافلاو ةيبرعلاب ًامجعم هدعب 485 ةنس ىفوتملا دمحأ نب ىلع نب نيسحلا "7 نزولا

 مجعمو ١14/١ ةاورلا هابنإ ىرهوجلا ىف عجار )١(

 ةميتيلاو ١47/7 بهذلا تارذشو ١6١/5 ءابدألا

 مجارت بتكو ىزرخابلل رصقلا ةيمدو 405/5 ىبلاعثلل
 . 7١1/84 ةرهازلا موجنلاو ةاحنلا

 تانمنألاو ١58/٠ ناكلخ نبا ىرشخمزلا ىفرظنا ( 5

 هابناو 588١ ص تانحلا تاضورو ا/الال ةقرولا ىناعمسلل

 ءابدألا مجعمو ه5٠/»* بابللاو #56/7 ةاورلا

 تارذشو 5١ ىطويسلل نيرسفملا تاقبطو 84

 راهزأو 71/4/80 ةرهازلا موجنلاو ١١8/45 بهذلا

 ةيضملا رهاوجلاو 941 ص ءابلألا ةهزنو 787/7 ضايرلا

 خيرات ىف نواربو هتافو ةنس ىف خيراتلا بتكو ١/0

 . 488 ص ىدعسلا ىلإ ىسودرفلا نم ناريإ ىف بدألا
 ص نواربو ١/ ٠١" ةاورلا هابنإ ىفزوزلا ىف عجار (9)

 .١7ا//ه نالكوربو 4



 ها

 عضوو داء ةينس قؤتلا نبع دي دقلا قابلا () بغارلا هدعب ءاجو . نارقلا ناجرت

 هل ريظن ال مجعم وهو « نارقلا بيرغ تادرفم وأ نارقلا ظافلأ تادرفم همجعم وأ هباتك

 رسفم الو مكحلا ركذلا تايأ ىف رظان هنع ىنغتسي الو « نآرقلا ظافلأ تالالد نايب ىف

 ىف قئافلا هامس ىوبنلا ثيدحلا ظافلأل |جعم ًافنآ روك ذملا ىرشخمزلا عضوو . ميركلا نارقلل

 . ثيدحلا بيرغ

 لمعو لائمألا ةسارد ىف ناريإ ىف ةغللا ءاملع طشن ىوغللا طاشنلا اذه تاو

 كم نلوأ لفل و ةيضانلا مدلل :قءايلتكنلا نأ ةكفو يحل قيما اذ اعتب

 هتيب وعشب مهب ناكو مو. ةنس قوتملا ىناهقصألا 5 بابلا اذه ى انفداصي

 اول ق ىبوبلا ةلودلا دضعل اباتك عضو لاقي امف هنألو « سرفلا ىلإ ةبسنب هراختفال

 مهفصنأ لب برعلا داعي مل هنا لوقيو « ةمهلا هذه نالكورب هنع ىنيو « سرفلاو برعلا

 مهوق لثم ليضفتلا لعفأ نزو ىلع اهنم غيص ام مجعم لاثمألا ىف هلو . وهز لأ

 : < ىبنتملا لاثمأ افنا روك ذملا بحاصلا عنصو ةرخافلا ةردلا هامسو («فنحألا نم نم ملحأ (١

 . لثملا ىرحم ىرجت ىتلا تايبألا هرعش نم جرختسا

 ملقإ ىف مركم ركسعب دلو دقو "94 ةنس ىوتملا ىركسعلا 27لاله وبأ هرصاعي ناكو

 فيصنتلا نع هلغشت ملو « ةراجتلا فرتحاو «اهب ماعتو «٠ بسني اهيلإو ناتسزوحخ

 50 . مجحملا كور إغ هبتر لاثمألا ة ةرهمج ماعم مجعم لاثمألا ىف هلو « فيلأتلاو

 ركذ امب باب لك بقعأو « اهدراومو اهبراضم ًانيبم ًايفاو احرش اهحرشو . لثم ىنلأ وحن اهنم

 دمعت 297 قارنا ةالعب ماحب . لمفأ نزور: لع ةقاسلا ل اننألا نمسق: ناهض ةزه

 . لاثمألا عمجم هامس لاثمألا بتك نيب مجعم مهأ فلأف ه1 ةنس ىوتملا دمحم نبا

 احرش اهحرش عم « هيلإ قبس مل ءاصقتسا وهو « ةيبرعلا لاثمألا ىصقتسي نأ هيف لواح
 < لاثمالا قف: ىصقشسملا »همجي كلاق:اننا هانركت ىذلا ىرفعلا تزخر . اقيققم

 ةعسلا نم هغلبم غلبي ال هنكلو . ىناديملا مجعم لثم ةيئاجهلا فورح لا ىلع بترم وهو

 باب ىطفقلل ةاورلا هابنإو مركم ركسع ىف نادلبلا مجعمو 2 نيرسفملا تاقبطو ةاعولا ةيغب فغارلا ىف رظنا (1)

 بدألا ةنازخو ؟؟١ ص ىطويسلل ةاعولا ةيغبو ىتكلا نالكوربو 944 تانجلا تاضورو ٠١4 قبيبلا ةمئتو

 .  ١١5/١. عجارم نم اهب امو ةيمالسإلا فراعملا ةرئادو

 04 ةقرولا تنانلألا تاغ ىناديملا ىف عجار (4 ) 2١8 ص ميدنلا نبال تسرهفلا ةزمح ىف عجار 0

 ناكلخ نباو ١١١/١ هابنالاو ؛ه /ه ءايدألا مجعمو 2 فراعملا ةرئادو ”* /#“ نالكوربو 44١ ةقرو باسنألاو

 . 8١ ص تانجلا تاضورو 89٠ ءابلألا ةهزنإو 1١ . ةيمالسالا

 ؟510/- 988/4 ءابدألا مجعم لاله ىبأ ىف رظنا (" )

 ريس



 ه4

 لثم ءاهقفلا ظافلأل مجاعم عضو ةيروغللا شعب نسما اغلا اذه ف خدي واقل
 ىف ىرشخمزلا ةفيلخ ٠١< ةنس ىفوتملا ىمزراوخلا ىزرطملا "”رصانل برعملا بيترت ىف برغملا
 . ءاهقفلا اهمدختسي ىلا ةبيرغلا ظافلألا لوانتي همجعمو . مزراوخ هنطو

 بدألا ناويد لثم اهجبمب ئراقلا بذجت ابتك اوعضي نأ ناريإ ىق نويوغللا لواحو
 ةيءاتمحا هفلأ ةغللا هقف ىف ىبحاصلا باتك هنم مهأو 5 ةيفرص ًاباوبأ لوانتي وهو هك ذ راك

 لصأ عوضوم ىف ىجبنم باتك لوأ وهو « دابع نب بحاصلا مساب ًافنا روك ذملا سراف
 كلذل دّرتو « ءاطخأ نم تالكلل ضرعي امب نويوغللا متهاو . اهصئاصخو ةيبرعلا ةغللا
 تلادقو تيرجتلاوب يخضللا تانك كتف: .:.لالع منا هلاق. فركسلا 2”دييعاوا
 . عوضوملا اذه ىف بتكلا ضعب

 ىف ةبصخ ادوهج اولذب دقف . انمدق ام لك ىلع ناريإ ىف نويوغللا طاشن رصتقي ملو

 ىزيربتلا رمشاو . ةيبرعلا تاعماجلا ىف بالطلا هلوادتيو ارارم عبط دقو عبسلا تاقلعملا

 رعشلا اهضعب ىف لوانت « حورش نم فنص ام ةريكب 807 ةنس قوتملا ىلع نب ىجحي ايركز وبا
 ىف نييوغللا نيب هاجتالا اذه ىف هطاشن نع انثدحت دقو « دلوملا رعشلا اهضعب قو ميدقلا

 تاماقم هتفيلخ ىزرطملا حرشو « ىرفنشلل برعلا ةيمال هدعب ىرشخمزلا حرشو « قارعلا

 . ىريرحلا

 كلذ: ازفلاو :ةقيللا ملكلاو راعشألا عمج ىه ىرخأ ةلواحمب نويوغللا ضبنو

 ديعس ىبأل رردلا رثن باتكو « ىركسعلا لاله ىبأل ىناعملا ناويد اهنم « ةفلتخم تافنصم
 بفغارلل ءايدألا تارضاحم باتكو سماخلا نرقلا ءابدأ نم" ىبآلا نسحلا نب روصنم
 ةرجهلل +1١6 ةتس قوتملا لماغلا نيدلا ءاهب رصعلا نم ةرخخأب قلأو افنا روك ذملا ىناببصألا

 . رعشلاو رينلا فئارط نم اعمج امب ناسيفن ناباتك امهو « ةالخلاو لوكشكلا هيباتك

 بتك محل مهنم ريثكو « ةغللاب نييوغللا ماها نم لقأ وحنلاب ةاحنلا ماها نكي ملو

 مظتنملاو ١/ ٠١# ةاورلا هابنإو 78 / ءابدألا مجعمو هابنإو 6 ءابدألا مجعم ىزرطملا ىف رظنا )١(

 ١9١/10.  رهاوجلاو #78 ص تانجلا تاضورو 8 /# ةاورلا

 4517/١ رصقلا ةيمد ىبآلا نسحلا ىبأ ىف عجار (س) 5159/17 ناكلخ نباو 14١ /7 ةيفنحلا تاقبط ىف ةيضملا

 ىرق نم هبا ىف نادلبلا مجعمو ٠٠١/١ ةميتيلا ةمتتو . 1/8 ص اغبولطق نباو
 .:نايصا - ' ميسر ه ناكلج اا كتسا تمحأ نأ قاشا #139:
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 هدنع فقن نم لوأو « اهبباحصأو تاهمألا ركذب قتكنس اننأ ريغ ةعونتم ةيوحن

 مامإ هنم مهأو . قارعلا ىف نييوغللا نيب هركذرم دقو 417 ةنس ىفوتملا ىسرافلا هيوتسرد نبا
 ؟8/ ةنس زاريش نم برقلاب دولوملا ") ىسرافلا ىلع وبأ ىرجه لا عبارلا نرقلا ىف ةماع ةاحنلا

 « نامرك ىف مايأو ناتسزوخب مرْكَم ركسع ىف مايأو زاريش ىف مايأف « هسيردت ىف ةلَحر ناكو

 لك لئاسملا اهيمسي بتك هلو « قشمد فوأ ةفوكلا ىف : وأ بلح قا كاد ىف ىرخأ ءايأو

 , ةيبلحلاو ةيركسعلاو ةيزاريشلا لئاسملا كانهف نادلبلا هذه نم ةدلب ىلإ بوسنم اهنم
 دقو ةلمكتلاو حاضيإلا لثم اهحرشب ءامدقلا ىبع ةلقتسم بتك هل كلذ بناجيو . اذكهو
 هنع لقني هبتك نم ناكم لك ىفو « ىنج نبا ذاتسأ وهو . ةلودلا دضع مساب |هفنص

 نأك ناسنالا ىلا ليخيل ىوح « ةيلكلا دعاوقلا نم هيف هعضو امو صئاصتملا ىف ةصاخو

 لع أ تادالبا :نماهدسان اها منك ف قو ورا اهلعس ةلادعا رالاو: كريهألا: رك

 هر را رالي احل رح رح :لا هئارا ىف وهو . ىسرافلا

 ىلإ كلذب اذفان ءاببلإ قبسي ل ةركتبم ءارآ طبنتسي ةثلاث ةرمو دينك رسب
 ىبسردم ءارآ نم باختنالا ىلع موقي ناك ىذلا وحنلا ىف ديدحلا ىدادغبلا © بهذملا

 0 .ةديدج ةيوحن ماكحأو ءارآ ىلإ صولخلا عم ةرصبلاو ةفوكلا
 اهيف بهذي 00 بتك هلو « هركذ انب رم ىذلا سراف 0 هرصاعي ناكو

 ةمدقم اهامس « قطنملا ف ىجوغاسيإ ةلكاش ىلع ةمدقم وحنلل حرتقاو « نييفوكلا بهذم
 هيف ثيدحلا لصفنسو ىناجرحلا رهاقلا دبع سماخلا نرقلا ىف ناريإ ةاحت نمو .وحنلا ىف

 حارشلا هب ىبع « ةئاملا لماوعلا هامس وحنلا ىف اباتك هل نأ ىلإ ريشن اننأ ريغ « نييغالبلا نيب

 ظ . ًاليوط
 ىف هلعج دقو « لّصفملا اهرهشأ « ةفلتخم ةيوحن بتك هلو . ىرشحزلا هدعب قأيو

 59 تارورجماو تابوصنملاو تاعوفرملا نع هيف ثدحت ءامسألل مسق ماسقأ ةعبرأ

 و را اهفانصأو فورعلا مسقو ةفلتخملا اهعاونأو لاعفالل مسقو ٠ تاقتشملاو ريغصتلاو

 ا دقو « ماغدالاو لالعإلاو لادبالاو فقولاو ةدايزلاو ةلامالا هب دارأ كرتشملل مسقو

 باتكلا ىف وهو . تادلحم رشع ىف شيعي نبا حرش هحورش مهأو « ارارم باتكلا اذه

 حاتفلا دبع . د باتكو ١١" ص ءابلألا ةهزنو ٠١١١ وأتباه  6١/9 ص تسرهفلا ىلع ىبأ ةمجرت ىف رظنا )١(

 ] . ىسرافلا ىلع وبأ : بلش 5١5/١ ىرزجلا نبال ءارقلا تاقبطو 707/١ ةاورلا
 راد عبط) ةيوحنلا سرادملا انباتك كلذ ىف عجار (8) ناسلو ءابدألا مجعمو 708 ٠/ دادغب خيراتو

 .اهدعب امو 56ه ص (فراعملا تناكلخ نباو 88/8 بهذلا تارذشو ١98 /* نازيملا
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 0 ذفنيو نييدادغبلا نم مهالت نمل ةراتو نييفوكلل ةراتو نييرصبلل ةرات رصتني ىدادغب

 ءاراب درفنيو « هيلع ةقباسلا سرادملا نم هءارآ بختني وهف « ةديدجلا ءارالا ضعب'

 ناسك نا ةندعشلا ىلا وتلا ىف ىداذشلا: بفذلا لوصأ نه كاتو ةنيدخ

 وحنلا ىف اباتك ىزرطملا فلؤيو . ىبج نبا هذيملتو ىسرافلا لوبا امهدعب هتبثو ىجاجزلاو

 ىذاب ارتسإلا !"' ىضرلا ناريإ ىف كلذ دعب ةاحنلا مامإو . نوريثك هحرشيو حابصملا هيمسي
 لامعأ نم ذابارتسإ ىف هابرمو هدلومو 585 ةنس ىلاوح قوتملا نسحلا نب دمحم نيدلا مجن

 ىف ةيفاشلاو وحنلا ىف ةيفاكلا امه ع ىرصملا بجاحلا نبال نيلمعب ىنبع دقو « ناتسربط
 كلذ: نوت يضع. نصار تين كلم ةاحتلا ءازا هنق قاد اغبباو اسرق اهرشف + فرفلا
 عباسلا نرقلا رخاوأ ىّبح ناريإ ىف ةيوحنلا ةفاقثلا قمع ىلع هوجولا ضعب نم لدي ام

 ةيوحنلا سرادملا نم بختني وهف . بهذملا ىدادغب نيباتكلل هحرش ىف وهو ىرجحلا
 ١ ةركتبم ءاراب 5و رخخا ىلإ نوح نمو « ةاحنلا فالتخا ُْق لوقلا ها ها ةقباسلا

 مل ثحابملا هال ال ابيع ةغللاو ىعنلا ترن فاح قالا كوتا كورك ة او

 ىذلا ىركسعلا دمحأ وبأ اهيف ةدنع فقن قف لوا 4 ناريإ تطشن اهك ةئيب اهيف طشنت

 ىنعملاب عيدبلا روصل هيف ضرعي وهو رعشلا ةعانص ىف اباتك اهيف فلأ دقف « افنأ هل انضرع

 لاله ابأ هتخأ نبا نأ ريغ ةدوقفم ةلاسرلاو « نايبلا نونفو هنونف لمشي ثيحب ماعلا

 ىنالقابلا ًاريثك اهلع لقن لثملابو « نيتعانصلا هباتك ىف اهثوحب نم ريثكب اهم ظفتحا ىركسعلا
 ديري وهو « ارارم عوبطم لاله ىبأل نيتعانصلا باتكو .نآرقلا ”)زاجعإ هباتك ىف
 باب : باوبأ (ةرشع ىف باتكلا لعج دقو ءرعشلاو ةباتكلا ىتعانص نيتعانصلاب
 ةفرعمل ثلاث بابو « هئيدر نم مالكلا ديج زييقل ناث بابو « اهدودحو ةغالبلا عوضومل

 « بانطإلاو زاجيإلا حرشل سماخ بابو « مظنلا نسحل عبار بابو « مالكلا ةعنص
 1 جاودزالاو عجسلل نماث بابو « هيبشتلل عباس بابو « ةيرعشلا تاقرسلل سداس بابو

 ةدوجو عطاقملاو ئدابملا نسحل رشاع بابو « باوبألا لوطا وهو عيدبلا نونفل عسات بابو

 . حيدملا ىلإ بيسنلا نم جورخلا ةقدو ىفاوقلا
 ٠١5ه ةنس قوتملا نارياب نييبموبلا ةاضق ىضاق («" رابحلا دبع ىضاقلا لاله ابا فلخو

 روطت ةغالبلا : باتكلا اذه ليلحت ى عجار (4) 2.58 ص ةيوحنلا سرادملا انباتك كلذ قرظنا )١(
 . اهدعب امو ١5١٠ ص خيراتو 41 نص زوك ملا انباتك اضرلا ىف عجار (؟١

 ناسلو ١١7/11١ دادغب خي رات رابحلا دبع قرظنا (ه) راد عبط ) خيراتو روطت : ةغالملا انباتك رظنا (”)

 - ؟9/ 5 نانجلا ةارمو ؟١/ "تارذشلاو "85/7 نازيملا -.اهدعب امو 4١7 صو اهدعب امو ١١١ ص (فراعملا
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 ىف نارقلا زاجعال «لدعلاو ديحوتلا باوبأ ىف ىنغملا» ةيمالكلا هتعوسوم ىف ضرع دقو

 ىف ىناّبجلا مثاه ىبأ مالك ضرع ىلإ زاجعإلا ىف ثيدحلا هاّدأو . اهم رشع سداسلا ءزجلا
 ى رابحلا دبع ذخايو . هتحاصف ىلع امإو نارقلا مظن ىلع سيل زاجعإلا ىق رادملا نا

 ةحاصفلا نإ - هدعب نم ىناجرحلا رهاقلا دبع لاق (؟-- لوقيف « ةحاصفلا ىبعم حيضوت

 اهادبأ ةظحالم نم دبال لب « ةحيصف دعت ال اهسفن ىف ةملكلاف « مالكلا دارفأ ىف رهظت ال

 نم حوضوب برقي كلذبو .ريخأتلاو ميدقتلا ىف اهعقاومو بارعإلا ىف اهاكرحو اهرئاظنو

 صئاصخلا ىلإ ةحارص ىف ريشي ذإ « زاجعإلا لئالد هباتك ىف مظنلل هريسفت ىف رهاقلا دبع
 -رهاقلا دبع دارأ (ك- ديري قدأ ةرابعب وأ ؛ ءالكلا ىق قورف نم مسرت امو ةيوحنلا

 ةظفلل نوكي نأ - دعب امف رهاقلا دبع عنم اك - رابحلا دبع عنميو . مالكلل ىوحنلا ماظنلا
 اهداريإ ةيفيكو ةملكلا عقوم ىلع رادملاف « ةدرفم ةظفل ىه ثيح نم مالكلا ىف ةيبدأ ةفص

 « ةحاصفلا ىف هل نزو ال ظفللا لاجو مغنلا ليسا ياا لوقيو . انقادأ ةقيرطو

 اجو اكو 70 ىلا نافيضي ابمأ عم

 ةنس ىفوتملا © ىناجرحلا رهاقلا دبع اهلوانت ةحاصفلل ةديدجلا © ةيرظنلا هذهو
 ا ا ا ا يعل
 ةغالبلا مولع نيب فشورعملا ىلاعملا ماع ييفاسا ىلع عضو ذإ نيثدحملاو ءامدقلا دنع هيلإ

 اأو رابخلا دبع 3 لصألاف 2« ةيبرعلا

 اعضو تايبلا ىلع عضو ىلاعملا ماع عضو |كو . رهاقلا دبع ندل نم زاجعإلا نا

 ةيحرصتلا هتاراعتسابو ةريثكلا اهتاعيرفتو هتاهيبشتب هعضو « ةغالبلا رارسأ «؟) هباتك ىف ايئابن
 ماههالا عمو « هتفارطو ضرعلا ةعور عم « ةيلقعلاو ةيوغللا هتازاجمبو ةيليشقلاو ةينكملاو

 ىملع ىف هثحابم فاشكلا هريسفت ىف قبطيف ىرشخم زلا هفلحيو . ةيسفنلا بناوحلاب فيرطلا
 ىف ءاوس « ةعراب 2" تافاضإ نيح ىلإ نيح نم اهيلإ ًافيضم ابصخ ايح ايبطت نايبلاو ىناعملا

 باتك اهروصي ىللا هعيرافتو هبعشب

 5١5/١. تايفولا 2ىفترما نبال ةلزتعلا»و ١١ نيرسفملا تاقبطو -

 انباتكو 0//917 ىكيسلاو هم"*/٠؟ لادتعالا نازيمو "5

 ] ١١4. ص خيراتو روطت : ةغالبلا

 انباتك رابحلا دبع دنع ةيرظنلا هذه ليلحت ىف عجار )١(

 .اهدعب امو ١١١ ص خيراتو روطت ةغالبلا

 ةيمدو ١88/57 ةاورلا هابنإ رهاقلا دبع ىف رظنا(؟)

 ١47 تانجلا تاضورو ١49/0 ىكبسلاو 7١/؟رطقلا

 تاوفو ٠١١ /* نانحلا ةآرمو 8٠ /# بهذلا تارذشو

 ةغالبلا انباتك باتكلا اذه داوم ضرع ىف رظنا (*)

 .184 1١5١0- ص خيراتو روطت

 روطت ةغالبلا انباتك باتكلا اذه ليلحن ىف رظنا ( ؛)

 19٠- 5١8. خيراتو

 ص فلاسلا باتكلا تافاضإلا هذه ى عجلار (0)
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 اهروصي ىّتلا نايبلا نونف ىف وأ رهاقلا دبع دنع ىفاعملا ملع اهروصي ىتلا ةيفاضالا ىناعملا

 تافتلالاو رشنلاو فللاو ةلك اشملاو قابطلا لثم عيدبلا ناولأ ضعبب ىنعو . رهاقلا دبع ًاضيأ

 . ديرجتلاو دارطتسالاو ميسقتلاو ريظنلا ةاعارمو مذلا هبشي امب حدملا ديكاتو

 اهعفد نم مهأو . ةفاج ةدماج دعاوق ىلإ رهاقلا دبعو ىرشخمزلا دعب ةغالبلا لوحتتو

 ةفسلفلا ةسارد ىف لغوأ دقو 505 ةنس قوتملا ىزارلا 220 رخفلا الجاع هاحجتالا اذه وح

 هلجأ هافاو ىح ةاره ةنيدمب رقتساو ةيناريإلا نادلبلا نم ريثكب فاطو « ةينيدلا مولعلاو

 كلذ ىف هدمي « اهعيرفتو اهميسقتو راكفألا بيعشت ىلع ةردقلاب ةريثكلا هفيلات ىف زاتمب وهو
 ريسفتلا ىف ةفلتخم بتك هلو « ةقيمع ةسارد ةفسلفلا سرد دق ناك ذإ « فسلفتم لقع

 ةياهن باتك» : هامس ىذلا ةغالبلا ىف هباتك انمهيو . مالكلا ملعو ءايميكلاو بطلاو هقفلاو

 ىف رهاقلا دبع هبتك ام مظنيس هنآ. ؟1ةتيدقم قف قلعت وهو (زاجعالا ةيارد ىف زاحجيالا

 ًالئاق هعينصب هوليو ؛« ةغالبلا رارسأو زاجعالا لئالد : هيهنصم

 عم بيتزا تيعارو امهدئارف دصاقمو امهدئاوف دقاعم |هنم تطقتلا نيباتكلا نيذه

 تامسقتلاب باب لك ىف تالاجإلا دباوأ تطبّضو « ريرقتلا ىف ريرحتلاو « بيذهلا
 لمملا بانطإلا نم بانتجالا عم « ةيلقعلا طباوضلا ىف ملكلا تاقرفتم ١ تعمجو « ةينيقيلا

 ةعئارلا ةنغالتلا ثخانملا هيلإ ترايضءام.هفاقلب انف مي ناكوأ (لخنا راصتخالا عار ةعلالاو

 دَقف هيف ةايح ال الكيه اهلاحأ دعاوقو طباوضو تاعيرفتو تامسقت نم رهاقلا دبع دنع

 ىرشخمزلا تافاضإ هعفنت ملو . ةتهاب ةبحاش اهلاحأ ام ةيقطنملا ةفئيلقلا مومسلا اهيف تقلأ

 ةنس قوتملا طاوطولا نيدلا ديشر هنطاوم نع هلقن ام لثملابو . مومسل | نكت قا تي لفف

 . (رعشلا 0 قررحسلا قئادحو هاممو ةيسرافلاب هعضو ىذلا هباتك نع لقن ذا هال*

 . ىف رعشلاو رنل لا ةلثمأ قاس طاوطولا نأ لقنلا اذه ىف هفعسأو « عيدبل دبلا نا ولأ نما ذيف ةزك 31

 فافحلا نم ىزارلا دنع اهرودب ناولألا هذه مست و . ىبرعلاو ىسرافلا نييدألا نم هباتك

 :كتلتلا

 ةنس مزراوخ ىف دولوملا ىلع نب دمحم نب فسوي نيدلا جارس 7 ىكاكسلا هفلخيو

 ةعلاطمل هللا ىمفو الو » .

 20/5 ناكل قرا سرارلا ركفلا ىف ظنا و

 تاقبطو 8١/4 ( ىبلحلا ىسيع ةعبط ) ىكبسلا تاقبطو
 ءامكحلا خيراتو 748/5 ىدفصلل ىئاولاو "4 نيرسفملا

 ةعبيصأ ىلأ نباو 6 ص (جزبيل ةعبط) ىطفقلل

 .؟١/©ه بهذلا تارذشو 145؟ ص

 : ةغالبلا اتناك هداومو باتكلا ليلحن ف عجار(؟)

 . 737/5 ص خيراتو روطت

 رهاوجلاو ه9 7١/ ءابدألا مجعم ىكاكسلا ىف رظنا (*)

 ىونكلل ةيفنحلا مجارت ىف ةيببلا دئاوفلاو 758 /7 ةيضملا
 تارذشو 8١ ص اغبولطق نبال مجارتلا جاتو ١0١" ص

 ئ ١١؟/ه بهذلا
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 ءولقلا .لغ بك اوم 4 قاتلاور ةقيلقلا لو اةذجب نر هلظوتي مت” حي ىف القوي
 ىليو مّلعِي لظو « بالطلا هدصقف « هترهش تعاذو « اهبم لهي ةيبرعلا مولعو ةيمالسإلا
 دقو « حاتفملا» هباتكةغالبلا ىف هفيلأتب ىكاكسلا رشيو . ”77/ ةنس ىفوت نأ ىلإ هتارضاحم

 ثلاثلا مسقلا امأ ةيرختل قلل سر ناكرصلا للا يارا او ون واج

 ةغالبلاو ةحاصفلا نع اثحبم هيف لوانت اليذ أمم نو « نايبلاو ىلاعملا ىملع لع هرصقف

 8 ىف عساو ثحبمب ةغالبلا مولعل مدقو . ةيونعملاو ةيظفللا عيدبلا ناولأل ًايناث ًاثحبمو
 رصلا مولع حاتفملا نمضت كلذبو ٠ قاوقلاو ضورعلا ىملع ىف ثحبمب هالتو « 7

 ىلإ عجرت ام انإ باتكلا ةرهشو . ىناوقلاو ضورعلاو اود نااعملاو قطنملاو وحنل

 نم هيف ضاخ ام لك ىف نامب هبشأ باتكلا 0
 طبضو ةقدلا ىف هيلع هقوفت عم « هلبق ىزارلا رخفلاب هيف ءاضتسا نام وهو « ثحابم'

 باتكلا حبصيو « ىرشحمزلاو رهاقلا دبع تاليلحت نم امات اولخ ولخي هنأ ريغ « ماسقألا

 ذإ « سفنلا سنؤي ام لك نم هولخ عم « اهدعاوقو اهيناوق ىصحي ةغالبلا مولعل انتم

 اهلخادي بلاوق ىهو « فافجلا ةديدش ةيقطنم بلاوق ُُق نيناوقلاو دعاوقلا كلت تعضو

 ىلإ ةجاح ىف نّأملا لقوأ باتكلا لعج امم « تاهسقتلا ةرثك ببسب ءاوتلالا نم ليلق ريغ

 ىزاريشلا دوعسم نب دومحم نيدلا بطق هحرشف / حورشلا د « حيضوتلاو حرشلا

 « هينطاوم نم نوريثك هحرشو « موجنلاو تايضايرلا ءاملع نيب هركذ مدقت دقو

 ال١7 ةنس ناريإ قرش نازاتفت ى دولوملا ىلازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا (9 دعس مهرهشأ

 وحنلاو قطنملا ىف ةريثك بتك هلو 7/41١ ةنس قوت امبو « دنقرمس ىلإ كنلروميت هدعبأو

 و هلا باتك بحاص 8١5 ةنس ىفوتملا ىناجرجلا ©”فيرشلا ديسلا «حاتفملا» حرش

 بيطخ لا عنصو . ثحبلا دعاوقو قطنملا ىف ةريثك تانيا اقنأ هلو « هركذ انب رم ىذلا

 د ىدصتف . زاحيإلا دشأ ًازجوم نمملا اذهل ًاصيخلت 78 ةنس ىف قشمد عماج بيطخ ىيوزقلا

 ىناجرحلا في ررشلا ديسلا هذيملت هحرش حرشو « حرشلاب ىلازاتفتلا دوعسم نيدلا دعس هل

 نوتملاو حورشل اردشلا 235 لدغ ناريا ف ةغالبلا ءاملع لمع ففقوتيو . هيلع ةيشاح لمعب

 ىثاوحلا عضو وأ حرشلا حرشو حرشلاب اهيلإ نودوعي ىلا ةزجوملا

 ,7 . 7/8 ريمدناوخل ريسلا بيبحو ١١8 ص ةيببلا روطت : ةغالبلا باتك حاتفملا ليلحت ىق رظنا(١)

 ريسلا بيبح فيرشلا ديسلا ةمجرت ىق رظنا(#*)9 . 587 ص خيراتو

 ةيغبو 488/١ علاطلا ردبلاو م ء*#/# ريمدناوخل تانجلا تاضور قازاتفتلا دعسلا ةمجرت ىف عجار )١(

 . ةيمالسإلا فراعملا ةرئادو ةاعولا دئاوفلاو "08/0 قاكوشلل علاطلا ردبلاو 504 ص
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 اذه ى ةيدقنلا ثحابملا تطشن ناريإ ىف ةيغالبلا ثحابملا تطشن ام وحن ىلعو

 وهو « ىبنتملا ىواسم نع فشكلا ىف دابع نب بحاصلا ةلاسر اهنم اناقلي ام لوأو ءرصعلا

 نأ ىلأ ىنتملا نأ وه ىصخش لماع ىلإ هطخس َدَري دقو « اديدش اطخس هيلع طخاس اهيف

 مهتارابع ىف نييفوصلا ةقيرط ىلع هراعشأ ىف ضومغلا هيأر ىف ىنتملا ىواسم مهأو . هحلدم

 . ةفرسملا ةغلابملاو « لوقي اك علاطملا ةءادرو « ةبارغلا ىف ةنعمملا ظافلألا مدختسا هنأو « ةمهوملا

 نب حون رصعل ناسارخ ى اناقليو . ةبعصلا ىاوقلا ىلع مظنلاو « ةميمذلا ةراعتسالاو

 هرعش قو هيف هلو ''' ميتملا ىمسي ىنتملل ةيوار ( . ه 58107 - 555) ىلاماسلا روصنم

 لغش دق ىبنتملا ناكو . ةدوقفملا بتكلا نم وهو ىبتملا لضف نع ىبملا راصتنالا باتك
 نيالا مدحلا نويل نانو مصاختلا دع اراك ورنا قارب ماسلا

 ةاضق نم ناكو « هموصخو ىبنتملا نيب ١ ةطاسولا هباتك "947 ةنس قوتملا ىلاجرحلا زيزعلا دبع

 هتدهو « لداعلا ءاضقلا نيزاوم ىلع ىنتملا رعش ضرعي نأ ىأرف ناريإ ىف ةيسموبلا ةلودلا

 لكلف « هيف ءاسأ امب رعاشلا ىلع كح الذأ ىغبني هنأ ىلإ لوألا تاحفصلا ذنم ني زاوملا هذه

 ىلإ عراس كلذلو « هيف دوجامو هناسحاب هيلع مكحي امنإو « هتاطقسو هتاءاسإ رعاش

 ازاتم ارغاش نا كيلا : مهظافلأو مييناعم ن نيدو دامدقلا ءارعشلا لمالغا نع ةيدنللا

 « هروصو عيدبلا ناولأ ضعبل ضرعو « طالغألا هذه نم هرعش ّلْخَب مل نيقباسلا نم

 مليو . مامت ىبأو ساون ىبأ دنع ةصاخو ءارعشلا دنع حيبقلاو نسحلا نايب ىف ضيفيو

 ديقعت وأ ظفللا ىف ةبارغ وأ ةراعتسالا ى دعبل هيلع تذخأ ىبلا ىبنتملا تايبأ نم ةفئاطب
 نسحو ةديحلا هعلاطع كيشتو . ليلق ىنتملا دنع كلذ نأ فيك حضويو . مالكلا قد

 نيب ةكرش تاقرسلا نأ انيبم اضيفتسم اثيدح هتاقرس نع ثدحتيو « ةقيقدلا هيناعمو هصلخت

 اهنم « ةعئار ةيليلحت ةيدقن تارظن هباتك ايانث ىف زيزعلا دبع نب ىلعلو . اعيمج ءارعشلا

 اهنمو « ءارعشلاو رعشلا ىف ةثيبلا رثأب لصتي ام اهنمو «رعشلا ىف ةغلابملاو ولغلاب لصتتي ام

 578 ةنس قوتملا © ىلاعفلا هدعب قأيو . ©” تاراعتسالاو تابشتلا قئاقدب ليفت اذ

 وحن باتكلا نم قرغتسا « هيلع امو هل امف ىبنتملا نع اليوط الصف ةميتيلا هباتك ىف دقعيو
 ةعانص ىف رهدلا دقع ةطساوو « كنفلا ردا 2 هتف فل وقرب ةلزكش | كفو عب طوف رع هكا

  2١هال / ع ةميتبلا مهتملا ُْ رظنا ١ ناكلخخ نباو رصقلا ةيمد ىبلاعثلا ىف عجار (") ءايدألا مجعفمو * /١78

  5تايفولا تاوفو ١/١ . ةهزنو 7145/8 بهذلا تارذشو 177/* ىبهذلا ربعو
 نانجلا ةارمو 557 تانجلا تاضورو ”ه ص ءابلالا خي راتو روطت : ةغالبلا انباتك ةطاسولا ليلحت

 ١؟(انظرق

 ص ”١7 صيصنتلا دهاعمو هب /م . ءارعشلا نيب فلؤملل مجرتتسو 7557/7 .



 نك

 هيناعم نم ةفئاط ضرعي 6 اا ضعب درويو « ىبنتملا را ءادتبا نع ذش ادييو ؛ عيشلا

 قجسإ ىبأو دابع نب بحاصلا لاثمأ نم ٠ مهلئاسرب 0 ىف باتكلا ةيْلِع اهرهظتس
 ءارعشلا اهقرس ىلا ىلاعملا نم ةفئاط ضرعي اك« ىمزراوخلاو ىبضلا س أبعلا ىلاو اصلا

 هنع كريو ءافرلا رسل وقانف نب بحاصلاوريزولا ىلفل اف ةاعملا عرولا ىلا لاثمإ نم هنم

 ةيبخلا ايأوب ىلا مجتفللا ابآو ىمزر اولا ركب اناا هك ىبنتملا نم فيخألا ريثك هنإ

 نم رركت امو هريغ نم ىبنتمملا تاقرس ضعبل ضرعيو . ينارفعزلا مساقلا ابأو ىمالسلا

 ىف دابع نب بحاصلا هبتكامب كلذ ىف ائيضتسم هرعش ىواسم ناب ىف لفرح 2 هده
 ةبطاخمو «تايبارعألاب هبيسنب اديشم « هرعش نساحم نايب ىف ضيفي مث «ركذلا ةفنآ هتلاسر

 ترا اسوأ ىف ييستلاو نرفلا لافلا ناسا زو ديلا وبخ ين ةبطاخع لثمب جودمملا
 بأ ىمسي دقان ىللاعثلا رصاعي ناكو . ىناعملا فئارطو مكحلاو لاثمألا نم هب رهتشا امو

 عبارلا نرقلا نم ريخألا فصنلا ىف شاع ىاهفصألا نمحرلا دبع نب هللا دبع ؟') .قياقلا

 تالكشم ىف حضاولا هامس سنوت ىف اريخأر شن اباتك لأ دقو ٠ سماخلا نرقلا نم لوألا عبرلاو
 نع هرابخأ ضعبلو ةفوكلا ىف هتأشنل اهيف ضرع ىبنتملا نع ةذبن هتمدقم يف ركذ « ىبنتملا رعش

 داما فيض ةضقلا قف ةانووب  قيذا يقلاو .نييفاقلاو نييك ادعبلا وم هيرصاعن
 هسّوهف ةفسلفتملا نم ناك ةفوكلا نم لضفلا ابأ ىمسي صخش ىلإ هرغص ىف عقو هنا لاقو

 خسانتلا ةديقعو ةيئاطسفوسلا بهذمب هذخأ ىلع هرعش نم تايبأب لدكس ىضم م هليخأو

 نم برحلاو ليخلا تعن نأو هرعش فصول ضرعو « ةيليعامسإلاو ةيئاضفلا ارو

 ىنج نب | شقاني ذخخأ مث . . صيوعتو ديقعت هظافلأ ضعب قو.« عددبلا ردانلا هل ناو « هصئاصخ

 ىف لدي وهو « ةيئاجهلا فورحلا ىلع اهشقان ىتلا تايبألا ابترم هرعش ريسفت نم ريثك ىف

 +: ملا وقر هتاةايل ادي كقو .. ةيئاغف ليلحتو رعشلا مهف ىف ةردق ىلع هشاقن

 ف نم هيف ةةمالملا نإ  ةمالم هيف 0 هّحأأ

 7 ' هلوق ىف صيشلا ابأ كلذب ضقان هنأ معز ىج نيا نأ ركذو

 موللا ل كركذل ةذيذل كاوه ىف ةمالملا دجا

 1 يقال درا « صيشلا ىبأ لوق فالحب ىنتملا ىنعم : هلوقب كلذ ىلع قلعيو

 موللا بحأ : هلوقي ديري صيشلا وبأو « فلتأت فيكف هنع نوبني ماللاو ىيبح بحأ ىفإ
 ىناهفصألا ىفمو . مالملا ءانثأو مالكلا فيعاضت ىف كركذ رركتل لب كاوه نع ىبلال

 ..فرلاب ىعوبو باتكلا ةبان ىتح ىنتملا رعشل هتاريسفت ضعب ىنج نبا ىلع دريوحنلا اذه ىلع

 مم9 ١/ بدألا ةنارخ ىف هرظنا )١(

 4 وم



 ه5

 350 : سس نك يا 0 . بو 5 *

 678/ ةنس قوتملا ىدرجوربلا '"٠ ةجروف نب ىلع وبا وه ناث ىناريإ ىج نبا تاريسفت ىلع
 حتتفلا هباتك دصقي ىج نبال حتفلا ىلا حتف ىلع حتفلا باتك : نيباتك كلذ ىف بتك دقو

 .ةققحم ةيملع ةرشن دادغبب ضايغ نسحم روتكدلا هرشن دقو ىبنتملا تالكشم ىلع ىهولا

 نبا ىلع ىبجتلا باتك هامس ىبج نبا ىلع درلا ىف ناث باتك هجروف نبالو
 « ىبج نبا ىلع درلا هداعو « ةيئاجحلا فورحلا ىلع ةبترم حتفلا باتك ىف تايبألاو « ىبج

 ى ىمتاحلا ىلع ىباو هتطاسو ىف ىناجرجلا زيزعلا دبع نب ىلع ىضاقلا ىلع دودر اضيا هيفو

 نم ودبيو . «ملاظلا اذه ريغ ىبنتملا مذي لوقعلا ىوذو ءالضفلا نم ادحأ تدهش امو

 هرعش سرد هنأو ىبنتملا راصنأ نم هنأ همالكل هقوسو باتكلا ىف ةجروف نبا تاظحالم

 : تيبلا ىلع هتظحالم كلذ نم « هصئاصخ نم ريثك ىلع عطب هتلعج ةدبج ةيدقن ةسارد

 الكحل مجللا نكي نأ كا اهو نأك موق نمل  قىلاو

 ريمص ةداعاب مهسوفن نأك لقي لو انسوفن 3ك لا هرخف ف ىنتملا نأ طظحالل لدمف

 اكتملا ريمض ىلإ ةبيغلا ريمض نم نوتفتلي ذإ « تافتلالا نم برض وهو « موقلا ىلع ةبيغلا
 داعأ اذإ هنإ لاقف كلذ نع هلأس ىنج نبا نإ لاق مث . بطاخملا ريمض وأ تيبلا ىف اك

 كلذ ىلع بقعيو « ةبيغلا ظفل ىلع هدري نأ نم حدمأو غلبأ ناك باطخملا ظفل ىلع ركذلا

 لك ىف بهذملا اذه نع لزني ال هتدجوف هلك هرعش تيرقتسا دقو» : هلوقب ةجروف نبا

 وا اهييجاوم هي يلطاع نأ انفاق لوألا مالكلا ىلإ هّدر ٌمذ ىف اريمض دروأ اذإف « هب حدم ام

 ىنتملا نع اعفادم امناد ودبي هنأ عمو . ( ةبيغلا ىلإ ريمضلا دري هنأ ىأ) اريخم هسفن ىلا هدري

 َتلُم» هتديصق ىف لوقيف « هتائيس ضعب ىلع صني هنإف انمدق اك بحاصلا مامأ ةصاخو

 . هريسفتب الو هب عْتْنُي ال ىذلا لّذرْلا رعشلا نم اهلك ةديصقلا هذه «اعوبُر اهشطعأ رطقلا

 ىنتملا رعش لوح نويناريالا داقنلا هدّقع ىذلا ىدقنلا طاشنلا اذهل ةمتت ركذن نأ انب ىرحو
 ا تا َ ِ : 00-5 ١

 ةريثك حورش تفلأ دقو ىتنتملا ناويدل )0 هرك ذ رم ىذلا ىدحاولا دمحأ نب لع حرس

 « هل ةقباسلا حورشلا لك نم دافأ هنأل ال « انه ركذلاب حرشلا اذه صخن نكلو ناويدلل

 ناويدل حتي ملام وهو « همايأو ىبنتملا ةايح ىلع ايخيرات ًابيترت ناويدلا راعشأ بتر هنأل لب

 ءايدألا مجعمو رصقلا ةيمد ىدحاولا ىف عجار (؟) مجحعمو 118 / ١ ةميتيا ةمتت ةجروف نبأ قرنا ( 1

 ١1٠١ /ه ىكبسلاو 3/1 ةاورلا هاينإو 7017/7 هابنإو ”41/ ا 7/5 تايفولا تاوفو 8 /4م ءابدألا

 م.ا# /7 ناكلخخ نباو ٠# /7 بهذلا تارذشو . عجارم نم هب امو 74 ١/ ةاورلا



 هما

 ىف نوثحابلا هلغتسي ىكل ادعم ناويدلا حبصأ ثيحب « ةبطاق برعلا ءارعش نيواود نم رخآ
 , ةريثك ةيدقن تارظن حرشلا ىو . نيسح هطوريشالب عنص ام وحن ىلع ىبنتملا ةايح ةمجرت ةباتك

 مهلاوقأ نيب نراقي ىدحاولا نإف « حارشلا اهيف فلتخي ىبلا ةضماغلا تايبألا ىف ةصاخو

 . ديج ىبدأ قوذو ةيقيقح ةيدقن ةردق ىلع لدي امم « ًائاد ةبئاصلا ةركفلا ىلإ ذفنيو

 كا هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا مولع

 تاهاجحتا هيف .تححضتاو , ميركلا نارقلا ريسفت ىف ناريإب رصعلا اذهل ءاملعلا طشن

 | هاجنالا نم هفداصن ام مهأو 6 قوص هاجناو 0 ىعيش هاحناو 6 ىأرلاب ريسفتلا هاحجينا : ةثالث

 عم هّجوت ةمي ركلا تايآلاف ىلازتعالا هبهذم راكفأ هيف عيذي وهو ٠ ىرشخمزلا ريسفت لوألا
 9-5 هيبشت لك نع ةيلعلا تاذلا هن زنك ةركف عمو دابعلا لاعفأ ف رايتخالاو ةيرخلا ةركف

 هركذ راملا ىزارلا رخفلا فقيو . 2''ةناهكلاو رحسلا ىف داقتعا لك ضفرو لقعلا رابكإ

 ةلزتعملا ءارا « بيغلا حيتافم » نآرقلل ميظعلا هريسفت ىف عفديف لباقملا فصلا ىف هدعب افلا

 روصب هريسفت ىف رهظت ةفسلف ىهو « دح دعبأ ىلإ افسلفتم هلقع ناك ذإ « ةيفسلف ةقي

 . ةريثك ابعش بعشتت هدنع ةلأسملا يرن نينو. ةلقفلا كانا .ق ضو ني ةردك

 نقر 6 عرف اهنم عرفتت « ةريبك ةرجش اهنأك ةركفلا ودغت ثيحب بصخلا نم هلقع ناكو

 ىف ةرعاشألا بهذم عاشأف « ةديقعلا ىرعشأ ناكو . ةيامن ريغ ىلإ نوصغ عورفلا نم

 نمو . ىّنسلا ىرعشألا هبهذم مهراكفأ ىلعو مييلع ايلْعُم انلق اك ةلزتعملا بقعتو « هريسفت
 5941١ ةنس زيربتب قوثملا رمع نب هللا دبع "7 ىواضيبلا ريسفت ىزارلا دعب هاجتالا اذه ريسافت'

 اك « هريسفتو ىرشخمزلا ىلع هيف دمتعي وهو « ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ » هامس دقو

 عنصي ايك - ةمئاللاب هريسفت ىف ىحْنُي ال وهو « نيرسفملا نم هريغو ىزارلا ىلع دمتعي
 ووك لا .قسلا 0 هاجتالا اذه ف هدا اجو 6 ةحنلا 1 ىلع -ىرشطزلا

 . 880/6 نانجلا باتك هريسفت ىف لازتعالاب ىرشفعزلا رثأت ىف رظنا (1
 جاتو 585/١ ةنماكلا رردلا ّىغسنلا ىف رظنا (") ةمجرت رهيست دلوجل نارقلا ريسفت ىف ةيمالسإلا بهاذملا
 فراعملا ةرئادو ٠١١ ىونكللاو 8 مقر مجالا . راجنلا ميلحلا دبع روتكدلا

 . ةيمالسالا ةاعولا ةيغبو 167/8 ىكبسلا ىواضيبلا ىف عجار (؟)

 ةأرمو 8897/8 بهذلا تارذشو 404 تانجلا تاضورو



 كالي

 اوناكو « نارياب ةفلتخملا ةعيشلا تائيب ىف ىعيش هاجتا هقفاري ناكر يسفتلا ىف هاحنالا اذهو

 ةنس ىوتملا ىركسعلا ىلع نب نسحلاو قداصلا رفعج لثم نم مهتمئأ ىلإ ميدق نم نوبسني
 ىملّسلا دوعسم نب دمحم ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىف مهيرسفم نمو « مهئامسأب ريسافت ٠

 دمحم رفعج ىبأ ىسوطلا ريسفت رصعلا اذه ىف مهريسافت رهشأ نمو « ناسارخب ةيمامإلا سأر
 ةثلاثلا ىف قارعلا ىلإ لحر مث ء سوط ىف أشن دق ناكو 45١ ةنس ىفوتملا نسحلا نب

 لجأ نمو اهايتف عجرمو ةفئاطلا خيش حبصأ نأ ىلإ دادغبب لظو « هرمع نم نيرشعلاو
 نب لضفلا ىلع ىبأ "7ىسربطلا ريسفتب قتلنو . قارعلاب صاخلا مسقلا ىف هانعضو كلذ

 عمجم هريسفت ىعس دقو « ناتسربط ىلإ ةبسن ىسربطلا هبقلو 087 ةنس سوطب قوتملا نسحلا

 . ادلحم نيثالث ىف وهو . نايبلا
 +1 ةثش قوتلا ىضلنقلا ةوسرلا فيع نأ سلا هيف يمال ىف .قوبفلا ةاالا امأ

 « فوصتلا نع انثيدح ىف هركذ رم ىذلا ىريشقلا ريسفت هنم مهأو «ريسفتلا قئاقح » هامسو
 ةدحوو ةيلعلا تاذلاب داحنالا تاهاتم نع ديعب « ىبس قوص هتديقعك هريسفت ىف وهو

 اذه ىف هلثمو . ظعولا حور هيلع بلغتو  ةيفوصلا ةفسافتم ضعب هيف جلي اقوول
 حتفلا ىبأ ةجالو ( مكحلا ركذلا ىأ نم هل ضرعيام ضعب ىف ىللازغلا هاجتالا

 وحن هيف وحني ريسفت « قارعلا ىف نيرسفملا نيب روك ذملا ظعاولا لاردلا قيع نيفيا

 ٠ ًاظوطتغ لازي ال 2 فوصتلاو ظعولا

 هامسو امال“ ةنس ىوتملا ىدنقرمسلا دمحم نبرصن ثيللا ىبأريسفت ةماعلا ريسافتلا نمو
 ةيصصقلا ةعزنلا هيلع بلغتو 4717 ةنس ىفوتملا ىروباسينلا 2" ىبلعثلا ريسفتو « مولعلا رحب »
 ةثالث ىبنتملا ناويد حراش ًافنآ روك ذملا ىدحاولا هذيملتلو تايليئارسالا نع لقنلاو

 ف ل ىوغبلا ءارغلا ريفتعاو (« لوزنلا ا » باتك هلو زيجولاو طيسولاو طيسبلا

 نيدلا ا" ماظنلو . « ليزنتلا ملاعم » هرصتخم ىمسو ىبلعثلا ريسفت 0٠١ ةنس قوتملا دوعسم

 نآرقلا بئارغ » هامس ريسفت ىرجهلا عساتلا نرقلا طساوأ ىف ىفوتملا قروب انسلا نيشان

 . تاءارقلا ركذب هيف مهو 3 رخفلا ريسفتل ًارصتخم دعيو « ناقرفلا بئاغرو
 نقلا نينئانعلا رضا هيناتك ىف اني: ردو رستملا اذ ل ازا اقم قيدقتا ملع لا

 ملسم حيحصو ىراخبلا حيحص هجاتنإ نم ناك دقف « ميلقإلا اذه ىف هتضب: ىدم روصي ام

 58 تانحلا تاضورو ١/ ١١9 ةاورلا هابنإو 0١ ] ةمدقمو ه1؟ ص تانجلا تاضور ىمربطلا فرظنا )١(

 ؟م# / 6 ةرهازلا موجنلاو 58/4 ىعبسلاو . مجارم نم اهب امو نيمألا نسحم ملقب هريسفت
 .؟؟868 ص تانجلا تاضور ىف هرظنا(”) 2 تاقبطو 5/ ه ءابدالا مجعم ىبلعثلا ىف عجار( ؟)

 ْ ناكلخ نباو ٠٠١/١ ءارقلا تاقبطو ه٠ ص نيرسفملا



 ه4

 ننس بتكلا كلتب قحلن نأ نكميو « ىذمرتلا عماجو ىنيوزقلا هجام نباو ىفاسنلا ننسو
 عْنِص نم ىوبنلا ثيدحلا نم ةتسلا حيحصلا :بتك نوكت كلذبو « ىناتسجسلا دواد ىلأ
 رابك نم هاقلن نم لوأو . ةيلاتلا نورقلا ىف ةديدج ارامت ىنْوي طاشنلا اذه ىضمو . يارا

 اهثدحمو دنقرمس ىضاق ىناتسجسلا ىّبسَبْلا ناّيِح نب دمحأ نب 27دمحم رصعلا ىف نيثدحملا

 . هتاورو ثيدحلا ةلمح دقن ىف «ليدعتلاو حرحلا» هباتكب رهتشيو "84 ةنس اهب قوتملا
 ١ ناطقلا نبا هرصاعي ناكو. . هنع ذخؤت وأ هيلع أرقثو ثيدحلا ىف هتافنصم لمي ناكو
 ةفرعم ىف لماكلا باتكوأ ليدعتلاو حرجلا ىف لماكلا باتك هلو 7٠" ةنس ىوتملا ىناجرحلا

 دقو 89 ةنس ىفوتملا قحسإ نب دمحم ىنابصألا "7هدْنَم نبا اهفلخو . نيثدحما ءافعض
 ناكو . ةفاتخم ثيدحلا ىف بتكو ةفينح ىبأ دنسم هلو ثيدحلا بلط ىف اليوط لحر
 دقن ىف فلأو 785 ةنس قوتملا ا :قاطقلا ني نري 19 ةيفنا لكم وأ ةرضاعت

 قرأ رهو سراختلا نعم لع رس هلورو عينا طلع عالما تطاابك اهيدالا
 مكاحلا هرصاعو . فيعضلاو نسحلاو حيحصلا : ىهو ىربكلا ةثالثلا ثيدحلا ماسقأ بتر

 ثيدحلا لوصأ لعج ىذلا وهو 404 ةنس قوتملا عيبلا نبا مساب تفورعملا 29 ئروباشينلا

 2 هيوب ىبب ىلإ مهن -ارافس ىف هنودفوي ىراخم باحصأ ناماس ونب ناكو « القتسم الع ىوبنلا

 اريثك همف عمج ٠ ملسم حيحصو ىراخبلا حيحص : نيحيحصلا ىلع كردتسملا باتك هلو
 ةلكتسم اهنأ ىلع ةيوق نيهاربب الدتسم (هيحيحص ىف اهالخدي مل ىتلا ثيداحألا نم

 ناكو . ىهذلا هفلؤم ىلع درلا ىف تاقيلعت عم ٠ دابارديح ىف عوبطم ب بانكلاو « اهطورشل

 م قوتلل هنِزَغ ليزنو روباسين ثدحم ىناهبصألا نسحلا نب دمحم 4 كرَوف نبأ هرصاعي

 نياو ٠

 . ”84/85# رهذدلا

 ب 49 باسنألا ىروباسينلا مكاحلا ىف عجار (ه)

 تايفولاب ىاولاو 8١ باسنألا نابح نبا فرظنا )١(
 /١1 "ىكبسلاو ١؟6/78 ظافحلا ةركذتو ١ //١١"

 ٠١/7 بهذلا تارذشو ه0٠ا// 7“ لادتعالا نازيمو

 ةميتبو ظافحلا 5 7١4/5 ناكلخ ٠

 ١1؟/ © نازيملا ناسلو

 #١6 /# ظافحلا ةركذت ناطقلا نبا ىف عجار (؟)

 ١/+ رجح نبال نازيملا ناسلو 5/١ لادتعالا نازيمو

 .هاذ/»ع تهذلا تارذشو

 م0 معن ىأل ناببصأ رابخأ هدنم نبا ىف عجار ١(

 0/6 نازيملا ناسلو "0/9 ظافحلا ةركذتو
 ةاورلا ا م7 /# ىكبسلا ىباطخلا ىف رظنا(54)

 ءابدألا مجعمو ب 7٠١7 ب م باسنألاو ١/706

 تاقبطو 711//+ ظافحلا ةركذتو ١هه/ 4 ىكبسلاو

 "ا مظتتنملاو م؟9/6 نازيملا ناسلو ١84/57 ءارقلا

 ناكلخ نباو 46/1 بايبللاو 417//ه دادغب خيراتو

8.0/5 

 .قاولاو ١١ ا// 0 كروف نبا ىف رظنا (5)

 ١81/17 تارذشلاو 777/4 ناكلخت نباو ١"

 : <” ةرهازلا موجنلاو



 . ىنحلا هقفلاو ثيدحلا ىف ةريثك بتك هلو ةيماركلا ىلع درلا ديدش ناكو 1٠5 ةنس

 ةيمهجلا نم ةعدتبملاو ةلطعملاو ةدحلملا ىلع درو . ثيدحلا لكشم تايب اهنم

 رابك نمو . ةمسحملاو ةبيشملا ىلع ادر عوضوملا سفن ىف ىرخأ تافنصم بّتكو « ةلزتعملاو
 ةنس قوتملا ىفاهفصألا مبعن وبأو 418 ةنس ىفوتملا ىيارفسإلا قحسإ وبأ نيلاتلا نيثدحلا

 ةنس ىوتملا نيسحلا نب دمحا ركب وبأ ©'' قهيبلاو « ءايلوألا ةيلح » ةباتكب رهتشيو 8٠

 باتكو «ريبكلا ننسلا باتك اهمهأ نمو هفيناصتو هبتك ىمي ناك اهبو « روباسينب
 نم ناك « ايظع اراهدزا ةقجالسلا رصع ىف ثيدحلا تاسارد ترهذزاو . راثآلا ةفرعم

 قيد قى ريتك تاندصم هلو نوردستملا عيب موكا ياللا 1089 كرما ذل وه طراق
 حاحصلا بتك نم هعمج حيباصملا هباتك اهمهأو « ميركلا نآرقلا ريسفتو ىعفاشلا هقفلاو

 ىحيحص نم هذخأ ام لك لمشتو ةحيحص ىلإ باب لك ىف ثيداحألا مسقو هبوبو ةتسلا
 نرقلا ىف هدعب ءاجو . هيلإ راشأ فعض نم اهيف ىأر امو « ةنسح ىلإو ماسمو ىراخبلا
 هاهسو ا/ا“إل ةنس همتأو اديدج ابيترت هبترف ىزيربتلا بيطخلا هللا دبغ نب دمحم ىرجحلا نماثلا

 مجارت وهو « ةاكشملا ءامسأ هامس اهاجر ىف اباتك ةاكشملا بناحي فلأو « حيباصملا ةاكشم
 ةطشان ةتياورو ثيدخلا تاسارد تلظو .. 97/4٠ ةنس همنأ ةاكشملا ىف نيروكذملا ةاورلل

 . ةيلاتلا نورقلا ىف ناريإب

 ؛ مظعأو عسوأ ناكامب ر لب « ثيددحلا ملع ىف هنم لقأ هقفلا ملع ىف طاشنلا نكي ملو

 '« بهذمو ةفينح ىلأ بهذم : ىربكلا ةيهقفلا بهاذملا رصعلا لئاوأ ذنم ترقتسا دقو

 الو ناريإ ىف اعئاش لبنحلا بهذملا نكي لو « لبنح نبا بهذمو ىعفاشلا بهذمو كلام '

 (9ناذمهو ةاره ىف ةلبانحخا ضعب اهيف دجن نأ مدعن ال كلذ عمو اهعاقأ نم ملقإ ىأ ىف

 ناكو « مالكلا (ماع) مذ باتك بحاص ىراصنألا دمحم نب هللا دبع ليعامسإ ىبأ لثم نم
 لقأ ىكلاملا بهذملا ناك امب رو 29 ةرعاشألا نم لانيو « هيبشتلاو مسجتلاب رهاظتي اثدحم

 ايعفاش ناكو عضولا اذه ريغ ىف اترك: عقلا ىرعللا نسراف نييهيحلا نأ ىوربل قصاعابا

 ظ ىف لئسف ل ا لوقي اك « ايكلام راصف « ّىَرلا لزني ناك

 ةرهازلا موجنلاو ةم/ ع بهذلا تارذشو ١؟ هاب( : بابللاو م.ةو/ م لظافحلا ةرك ذت قييبلا َّق عجار ) ( ١

 ع 6 قكبسلاو ابه/ ١ ناكلخ ٠ نباو ٠١١ تانينألاو ١/١

 « 1931 2 988 « ١1/84 ىسدقملل مساقتلا نسحا (*) م 1/5:

 .4م١4  ناكلخ نباو اله /ا/ ىكبسلا ىوغبلا ىف رظنا (7؟)

 7077/4 ىكبسلا ( 5) ظافحلا ةركذتو ”48/ 4 ركاسع نبا بيذبتو 3/7



 هم ١

 لجر اهيف نوكي ال فيك « ىرلا ةنيدم دصقي « ةدلبلا هذهل ةيمحلا ىنتلخد : لاقف « كلذ

 ىرهاظلا دواد بهذم ناكو . ةنسلألا عيمج ىلع لوقلا لوبقملا لجرلا كلام بهذم ىلع

 مامأ هتوص تفخو 0 نأ ثبلي مل نكلو « عبارلا نرقلا ءانثأ ناريإ ىف اعابتا رثكأ

 . ةفينح ىلأ بهذمو ىعفاشلا بهذم .: نيريبكلا نييهذملا

 لاقيو « ربلا 0 امو ناريإ قرش ىف ةصاخو ةبلغلا ىعفاشلا بهذمل ناكو

 رشن ىذلا وه "58 ةنس قوتملاو ىئشاشلاب فورعملا لافقلا 0 ركب ابأ هيقفلا نإ

 ىف اضيأ ابلاغ ناك هنأ ىبدقملا ركذيو . عاقصألا كلت ىف ىعفاشلا بهذم

 . ةقجالسلا دهعل هراهدزأ ف ع هر ىف ةيسايس تارثؤم تلمعو , © نامرك
 « ةيليعامسالا نيشاشحلل وع اي رعشأ ًاعفاش ناك كلملا ماظن روهشملا مهريزو نإف

 دصرو + 481 ةئس ةريبكلا ةيناريإالا ندملا عيمج ىف سرادم « انت. نه 56 نصاف

 لكل راتخاو « مهتاورو ةذتاسألا نكاسملو اهب تابتكم قاحلإل « ةلئاط غلابم ال

 ايعيبط ناكف . هدعب نم كلذ لظو « هرصع ىف ةرعاشألاو ةيعفاشلا ةعأ نم ةوق ةسرالن

 ءاهقف ةيهقفلا هتاسارد ىف قلأتب نأو اهيظع اراهدزا ناريإ ىف ىعفاشلا بهذملا رهدزي نأ

 ىنعملاب داهتجالا نأ الولو « اتفلا لغ ةردقلاو ةمامالا نم ةورذلا ىف نودعُي « نوريثك

 هقفلاب اوروطتل « عورفلا ىف داهتجالا الإ مهل قبي ملو « هباوبأ تقلغأ دق ناك. عساولا

 ىزاريشلا قحسإ " وبأ ةقجالسلا رصعل مهنم هاقلن نم مهأ نمو . امظع اروطت ىعفاشلا

 مسق قرم ايكدادغب ةيماظنب ىعفاشلا هقف سيردتل كلملا ماظن هنيع دقو 41/5 ةنس ىفونملا

 مام ىلاعملا وبأ كلملا دبع (؟) ىِنِي رجلا نيمرحلا مامإ روباسين ةيماظن ىف هلباقي ناكو « قارعلا
 هسورد رضحم ناكهنإ عيضرلا فرط رادو 417/4 ةنس قوتملا قالطإلا ىلع هرصعل ةمنألا

 ةسردملا تينب هلو « هريغ نم دّهعي ملام اهولعو ةرابعلا ف عسوتلا نم قزرو « ذيملت ةئاعبرأ

 ةباطخلاو ربنملاو ارحمنا هل مّلُسو « هتارضاحم قلي ةنس نيثالث اهيف لظو « روباسينب ةيماظنلا

 ؛ لماشلاو ىعفاشلا هقفلا ىف ةياهنلا اهنم ةريثك فيناصت هلو ةعمجلا موي ظعولا سلحجمو
 © ىباّرهلا ايكلإ هدعب هذيمالت لجأو ىلازغلا هذيمالت نمو . هقفلا لوصأ ىف ناهربلاو

 ناكلخ نباو "45/ 1 بهذلا تارذشو بوه ناكلخ نباو 0+4 باسنألا لافقلا ةمجرت ىفرظنا ( ١
 ١١7/4 وشذرات  594/١ ىاولاو "8/10 ىبهذلا ربعو 45/1

 مظتنملاو ١44 ةقرولا باسنألا ىيوجلا ىف عجار( ؛ ) #/٠٠١ ىكبسلاو ٠١/7 بهذلا

 دقعلاو ١56/٠0 ىكبسلاو *//١١09 ناكلخ نبابم 8 ] 458 ص ىبمدقملا )١(

 .808/86 بهذلا تارذشو 0007/0 نقلا ىيكبسلا ىزاريشلا قحسإ ىبأ ةمجرت ىف رظنا(؟)

 . قارعلا ىف نيرسفملا نيب هتمجرت رداصم ترم (ه0) يباسنألاو 588/٠ بايللاو //4 مظتنملو 5



 همه؟

 روباسين نم جرخ من « نيمرحلا مامإل ًاديعم ةيملعلا هتايح أدب 804 ةنس ىوتملا دمحم نب ىلع

 هرصاعي ناكو . هتافو ىلإ دادغبب ةيماظنلا ةسردملا سيردت ىلوت مث « ةدم اهب سردو قبب ىلإ

 ىديأ ىلع اديهش لمآب 807 ةنس ىوتملا ليعامسإ نب دحاولا دبع 2) ىنايورلا نساحمل وبأ
 هل مظعتلا ريثك كلملا ماظن ريزولا ناكو ناتسربط ةيماظن سردم ناكو « ةدحالملا ةينطابلا

 « ىفاكلا باتكو نييعفاشلا بتك لوطأ نم وهو هقفلا ىف رحبلا باتك هلو هلضف لاككل

 نيدلا رخف سداسلا نرقلا ىف ةيعفاشلا ءاهقف رابك نمو . فالخلاو لوصألا ىف فئصو

 رمو « هرصع ديرف ٠05 ةنس ىوتملا دلوملا ىزارلا لصألا ىناتسربطلا رمع نب دمحم ىزارلا
 قو مالكلا ملع ع ةريثك بتك هلو « ةغاللبلا ىق هل باتك نعو هريسفت نع ثيدحلا انب

 ةداعس اهيف قزرو دالبلا ف هفيناصت ترشتنا »: ناكلخ نبا لوقي « بطلا ىو ةمكحلا

 بتك هلوصأو هقفلا ىف هلو « نيمدقتملا بتك اوضفرو اهب اولغتشا سانلا نإف « ةميظع

 اهمو . ةاره ىف هرمع نم ةرخأب لزنو « ىسرافلاو ىبرعلا نيناسللاب هينطاوم ظعب ناكو « ةفلتخم

 ًامامإ ناكو #5 كس قوتملا (") ىعفارلا ةرصع نم ابيرق ناكو . ةفيرط ظعاوم هلو 6 قوت

 ةدمع - ىكبسلا لوقي ايك -هيف ناكف هقفلا امأ « لوصألاو قيدوللاو: رييقتلا ىف شت

 دحلا عامسلو ريسفتلل سلجم هل ناكو « ىنيوزق وهو « نيفنصملا ذاتسأو نيققحملا

 ف قزف سلا ريبكلا حرشلاو ىعفاشلا دنسم حرشو ررحم او ريغصلا حرشلا هلو « هقفلاو

 هدعب تفلا ىلا هيشاوحو ىعفاشلا هقفلا بتك ىف ددرتي همساو « ىلازغلل زيجولا باتك حرش

 اذه ءاملع وريثكو ؛« مهدعبو نييناماسلا دهعل ىراخ ةنيدم ىنحلا بهذملا زكرم ناكو

 ةيضملا رهاوجلاو ىونكلل ةيهبلا دئاوفلا لثم ةيفنحلا تاقبط بتك مهل تمجرت نيذلا بهذملا
 نرقلا ىف مهريهاشم نمو « اغبولطق نبال ةيفنحلا د قى مجارتلا جاتو ءافولا ىلا نسا

 0 0 2 0 قبس ىذلا مدا ا ىلع نب دمحا 0 وبأ ف

 نب دمحم نب ىلع 0 5 هقفلا لوصأ ىف ةلدألا بوقت هلو : ةيهقفلا بهاذملا نيب

 ملع ىف ةفلتخم بتكو هقفلا ىف طوسبملا هلو 587 ةنس قوتملا ىِدْنَقٌرَمَسلا ميركلا دبع

 . 85/4 نانحلا ةارمو 58١/48 .ىكبسلاو 2مظتنملاو أ #75 باسنألا باتك ىنايورلا ىف رظنا )١(

 ص ( ةرهاقلا ةعبط ) ةيهبلا دئاوفلا ى ىودزبلا رظنا( #”) 0/*#19 ىكيسلاو ١94/7 ناكلخ نباو 48

 باسنألاو 4١ ص اغب ولطق نباو ةيضملا رهاوجلاو 4 /١917 ه ةرهازلا موجنلاو

 ام 5514/7 تاغللاو ءامسألا بيذهت ىفارلا ىف رظنا (؟)

 ال/ 7 تايفولا تاوفو ١٠م8/8ه8 بهذلا تارذشو



 هو

 ةمالع امامإ ناكو 44٠ ةنس ىفوتملا دمحأ نب دمحم 2” ىسخرسلا مهنمو .ريسفتلاو لوضألا

 ةرئادب هبشأ وهو « ادلحم رشع دحأ ىف طوسبملا باتك هلو ادهتحم ايلوصأ ارظانم الكتم

 هلو ه4“ ةنس وتلا ينال ا وب نيدلا (9 ناهرب 0 ' 0 هقفلا 0 تراب ظ

 ل ىق اماما ناك 5١6 ةنس 0 دمحم دفاضوا عدبنرتكلا 0 © ىديمعلا م مهنمو .

 هتافنصم نمو ::ءاهقفلا ىدنأب ةروهشم ةقيرط هيف هل ناكل نبا :لوقيو + فالزخا

 روك ذملا ىسنلا نيدلا ظفاح مهصو : نأشلا أذه يابو نم ريثك هحرشب ىتعاو 04 داشرإلا
 'ش

 هباتك كانه انركذ دقو قارعلا مسق ىف فانحألا ءاهقف نيب هركذ رم ىذلاو نيرسفملا نيب
 2 ةريثك تاعبط هلو 2 قئاقدلا زنك هاعم ىذلاو ىنحلا بهذملا ءاملع هلوادتي ىذلا روهشل أ

 ١ هت 00 ٠
 ديالو . ةيلاتلا نورُملا ف بتكلل حارشلا ريكيو ( هوح رشف نوريثك هب ىبعو ( رصمو دنهلا

 اوناك ةغالبلاو ريسفتلاو وحنلا مولعو لئاوألا مولع ىف انب اورم نمم نيريثك نأ ظحالن نأ
 ريصنو ىزرطملا رصانو ىرشخمزلا لثم ىنحلا هقفلا تافنصم فيلأت ىف ةكراشم مهو افانحأ

 كيجعا 25و ذاك ءانالا م 0 م ةيديزلل 0 و 0 1 ةعيشلل ناكو

 تضتتم ف ةيليعامسالا نيشاشحلا ةقرف لع ا دعب ةصاخو « ليعامسألا ا هعبتو

 اوناك ليعامسالا بهذملا ءاهقف نأ ظحالن اننأ ىلع « ايئامن ءاضق ىرجملا عباسلا نرقلا
 مهمافلؤم امم عيذتو ةرهاقلا نولزنيو ناريإ ى مهطوم - ةيمطافلا ةلودلا دهع ىف - نوكرسي

 ةنس ىفوتملا ىنامركلا نيدلا ديمح عنصام وحن ىلع ٠ ديدحلا مهنطوم ىلإ اوبسنب نأ ىلوأ مهف
 وهف ىمامالا بهذملا امأ . 5٠٠١ ةنس ىلاوح ىفوتملا ىزاريشلا هللا ةبه نيدلا ىف ديؤملاو

 - بهذملا هتلعج ةيوفصلا ةلودلا تناك اذإ ىتح « ناريإ ىف رشتتيو عيذي نأ هل بتك ىذلا

 ىمقلا رفعج وبا ناريإ ىف هسيسات ىلع اولمع نيذلا نيركبملا هئاهقف نمو « ةلودلل ىمسرلا
 ىفاكلا هباتكلو ليلقب رصعلا اذه لبق 564 ةنس ىفوتملا ىزارلا ىييلكلاو 54٠ ةنس قوتملا

 رمزا ع ناكل نارا مجارتلا جاتو ١/9 ةيضحلا ةيببلا دئاوفلاو ةيضحلا رهاوجلا ىسخرسلا ف عجاد ( )١
 ٠ 2 55/6 تارذشلاو ٠/١ 8٠ قاولاو ظ ١ ما مقر اغب ولطق نباو ١58 ص
 ملحلا ديع روتكدلا ةمجرت ) نالكورب ُْق هرظنا ( 50 رهاوجلاو 5١ ص ةيبملا دئاوفلا ناغرفلا ى رظنا (١؟)١

 مسع/# (راجنلا 7٠09/5 نالكوربو 45 ص اغب ولطق نباو مم١/8 ةيضملا

 رهاوجلاو ةيهبلا دئاوفلا ىف ىديمعلا ةمجرت عجار ()



 هم:

 , ةيمامإلل ىربكلا بتكلا نم ةعبرأ عبار -قارعلا مسق ىف انبرم ايك- دعيو « ةريبك ةيمهأ
 فلأ رشع ةتس نم رثكأ ىلع لمتشيو اهعورف عيمجي ةيمامإلا ةديقعلا لوانتي هيف وهو
 لئاوأ ىف ةيمامالا ءاهقف رهشاو . هدعب ةيمامإلا ناريإ ءاملع نم نوريثك هحرشو : ثيدح

 مسق ق روك الا دادغب ليزن ىمقلا هيوباب نبا تارامالاو لودلا رصع : رصعلا اذه

 بهذملا زكرم مق ةنيدم ىق ةعيشلا نسير انب رم اك هوبأ ناكو ١" ةنس ىرلاب قوتملاو قارعلا

 ريبدت ى ةيمامإلا ميلاعت , مادختسا ا نب ةلودلا نكر 0-0 هسا نبابو ؛ ىمامآلا

 نيبيبوبلا نأ ىلع عوضوملا اذه ريغ ىف ةلدآ نم هانمدقام ىلإ مضي .. ايل كلذ قو « هتسايس

 نم 0 ةيمامالا تاداقتعاو ىلامألا هيوباب نبا 6 مهأ نمو . ةيمامإ اوناك

 نبا دعب ةعيشلا ءاهقف ربكأو « ةعيشلا دنع ةيساسألا بتكلا دحأ وهو « هيقفلا هرضحبال
 قارعلاب صاخلا ىناثلا مسقلا ىف هنع انثدحت دقو ىسوطلا نسحلا نبدمحت ريش وبا ةيوباب

 علل نينرقلا لاوط ةلزتعملل لظو « ةقباسلا ةيمالسإلا مولعلا بناجي مالكلا اجا

 ىرلا ىف نييهيوبلا ةاضق ىضاق رابجلا دبع ىضاقلا مهاجر مهأ نمو « مهطاشن ما

 ةرئاد وهو « لدعلاو ديحوتلا اقر ى ىنغملا باتك هلو « ةيغالبلا ثحابملا ق هركذ راملا

 . هنم ةريثك ءازجأ رصع ةفاقثلا ةرازو ترشن دقو « هلوصأو لازتعالا ىف ةعساو فراعم

 رك ذلا ىآ هيجوتب هريسفت ىف هسفن ذخأ هنأ انب رمو ىرشخمزلا هدعب لازتعالا لاجر مهأ نمو
 كلذكو « اهيبشت اهرهاظ ديفي دق ىبلا تايآلا لك ليوأت هساسأ « ايلازتعا اهيجوت ميكحلا
 دقو . دابعلا لاعفأ ىف ةرحلا ةدارإلا ةركف وحن ربحلاو ردقلا ةركف ىلع لدت دق ىلا ىرحخألاهيجوت

 دعاسام كلذ لعلو « ةيعيشلا مهتاوعد ىف مهل اديؤم هودعو لازتعالاب ائاد ةعيشلا ىتع

 دمحأ ذنمو . هنأش فعض لاح لك ىلع نكلو . ىرجملا سماخلا نرقلا دعب هئاقب ىلع
 تالمح ةلزتعملا ىلع نولمحي ةلبانحلا ةنسلا لهأو نآرقلا قلخم لوقلا ةنتفو لبنح نبا
 ىرجحلا عبارلا نرقلا لئاوأ ىلإ لصنالو . انايحأ داحلالاب مهنومصيَل ىبح « ةديدش
 ناكو « ةلزتعملا نع ىرعشألا نسحلا وبا - ىناثلا ىمابعلا رصعلا ىف انب رم اك- لصفتني ىبح

 موقي بهذم وهو . ىرعشألا بهل منو اويدج اهانه ةركرو . مهل ذملتت دق

 لب هعم لعجيف لقعلا نومدقيإ ةلزتعملا ناكو ء ةنسلا لهأ ءاراو ةلزتعملا ءارا نيب طسوتلا ىلع

 ةلدألاب ةيلقعلا لال 7 ةلاسف لك تحبصأ كلذبو . ىوبنلا ثيدحلاو باتكلا هلبق

 ناك ىذلا هيبشتلا نع هللا هيزتت الثم كلذل برضنو « ةنسلاو ميركلا نآرقلا نم ةيعمسلا
 موي راصبألاب ىري هللا نأ ىف ةنسلا لهأ لوقي ذخأ اك : هب ذخأ انفلسأ اك ةلزتعملا هب لوقي
 ناكو . ممللا هباتك ىف ةيلقع ةلدأبو ةنابالا هباتك ىف ةيعمس ةلدأب كلذ ىلع لدتساو « ةمايقلا



 نم ةيعمسلا ةلدألاو عرشلا ىلإ هعم مكتحاف لقعلا ىلإ تايهلإلا ىف امئاد نوكتحي ةلزتعملا

 هذه نإ لاقف + هلاعفأل ناسنالا قلخ ةركف ىف ةلزتعملاو نيثدحملا نيب طسوتو . ةنسلاو نآرقلا
 ةلأسم ىف « لاقو . اهقلخي هللاو اهديري ناسنالاف « ةداراو ابْسك ناسناللو اعنص هلل لاعفألا

 نإ « قئاولاو مصتعملاو نومأملا نمز ىف ةلزتعملاو نيثدحملا نيب ةنتف تثدحأ ىّتلا نآرقلا قلخ
 تاففص نإ لاقو « ةئدحم ةقولخم ةلالدلاو ىلزألا مالكلا ىلع تالالد ىحولاب ةلزنملا ظافلألا

 ناجلا مشاه وبأ لاق امك لاوحأ ىهالو ةلزتعملا لاق اى ةيهلالا تاذلا نيع ىه تسيل هللا

 . اهب ةمئناق تاذلا ىلع ةدئاز ىه امناو ىلزتعملا

 رصعلا اذه لاوط داس ىذلا بهذملا هنأل ىرعشألا بهذم نع ثيدحلا ىف انلطأ امنإو

 | - ىعفاشلا بهذملا ناكو « ةيكلاملاو ةيعفاشلا نيب ةصاخو ةيمالسالا تائيبلا بلغأ ىف

 كلملا ماظن ثبلي ملو « ةرعاشأ اعيمج هباحصأ ناكو « ناريإ قرش ىف ارشتنم - انب رم
 ىعفاشلا بهذملا هنيرقل لثملابو ىمالكلا بهذملا اذ سسأ نأ روهشملا قوجلسلا ريزولا

 بهذملا رهدزاف « قارعلاو ناريا ىف - انب رم اى اهأشنأ ىلا سرادملا عيمج ف ماركا

 حبصأ ذإ « اعيمج ةنسلا لهأ نم نييفلسلاو ةلزتعملا ىلع العف رصتناو « امظع اراهدزا

 نيب هانركذ ىذلا ىيوجلا نيمرحلا مامإ هلاجر مهأ نم ناكو كاذنآ ىعسرلا بهذملا

 ةيماظنلا ةسردملا هل تينبو ىعفاشلا هقفلاو مالكلا ىملعب هنامز لهأ ملعأ ناكو « ءاهقفلا

 اهنأو دابعلا لاعفأ ىف طسوتملا هيأر هناسل ىلع حرشي ىناتسرهشلا ىرنو « انفلسأ [كروباسينب

 هابأب امم (ناسنإلا نع) ةعاطتسالاو ةردقلا هذه ىن نإ : لوقي انك نيانللو ًاقلخ هلل

 نم نذإ دبالف . . الصأ ةردقلا ىفنَك هجوب اهل رثأ ال ةردق تابثإ ًاضيأو «٠ سحلاو لقعلا
 لالقتساب رعشي قلخلا نإف ؛ قلخلاو ثادحالا هجو ىلع ال ةقيقح هتردق ىلإ دبعلا لعف ةبسن

 مدع ًاضيأ هسفن نم سحي رادتقالا هسفن نم سحي ايك ناسنالاو ء مدعلا نم هداحيإ
 نوكت رخآ ببس ىلإ اهدوجو دنتسي ةردقلاو « ةردقلا ىلإ هدوجو دنتسي لعفلاف لالقتسالا

 رخآ ببس ىلإ ببس دنتسي كلذكو « ةردقلا ىلإ لعفلا ةبسنك ببسلا كلذ ىلإ ةردقلا ةبسن

 ؛ قالطإلا ىلع ىنغتسملا اهتاببسمو بابسألل قلاخلا وهف + بابسألا ببسم ىلإ ىهتتي ىح
 ىذلا قلطملا ىغلا وه ىلاعت ئرابلاو ٠ هجو نم جاتحم هجو نم ىغتسا اهم ببس لك نإف
 مساحلا رصنلا ىلإ بهذملا اذه داقف « ىلازغلا هذيملت ىبيوجلا فلخو . 279 هل ةجاحال

 . رصعلا لاوط ةيمالكلا بهاذملا مظعأ لظو

 ىلع نورثؤي اوناكف ةيفنحلا امأ « ناريإ ريغو ناريإ ىف انفلسأ ايك ةيعفاشلا هقنتعي ناكو

 48/١ (ىناليكلا قيقحتو ىبلحلا ىبابلا قطصم ةعبط ) ىناتس رهشلل لحتلاو للملا رظنا )١(



 ه5

 / بهذم وهو ؛ مهمالعأ نم مّلعل ةرعاشألا بهذم لثم الهموم اه فرعشالا بهذم

 نيب ًاديدش سفانتلا ناكو م80 ةنس دنقرمسب ىوتملا دومحم نب دمحم نب دمحم 27 ىديرتامل
 مه مهفقوم ةفرعم نكميو « ةلزتعملا ىلإ ةيرعشألا نم برقأ اوناكو ٠ ةيرعشألاو ةيديرتاملا
 ىلا كلذ ىلإ ةليسولا نأب نولوقي ةلزتعملاف هللاب ناميالا ةلاس قم اييح ةلزتعملاو ةرعاشألاو

 ناميإلا انيلع محي ىذلا عرشلا ىه ةبجوملا ةليسولا لب ةرعاشألا لوقيو « لقعلا ىه هبجوت
 لوقي امك عرشلا هللاب ناميإلا ساسأ نإ نولوقيف نيفرطلا نيب ةيديرتاملا طسوتيو « هللاب
 تافصلا ةلأسم ىف ًالثمو . هيف ةليسو لقعلاف لقعلا هكردي ناميالا اذه نكلو « ةرعاشألا
 تاذلا ىلع ةدئاز اهنإ ىرعشألا لاقو « ةيهلالا تاذلا نيع اهنأب نولوقي ةلزتعملا ناك ةيهلإلا

 عرعسألا يذلا ذاك انو :لزأ ملع هلو ملاع هللا نإ اولاقف ةيديرتاملا طسوتو « اهب ةمئاق

 دوسي ثيح ىطسولا ايساو دنقرعممو ىراخي ىف دوسي ىديرتاملا بهذملا ناكر وباسين ىف دوسي
 بهذملا ىلع نولمحي ةصاخ ةيفوصلا نم ةيماركلا. ناكو . هقفلا ىف قنحلا بهذملا
 تهدم قي فدعا لاح لك ىلعو . هيبشتلا ف ولع أوناك مهن :أ فورعمو 3 ىرعشألا

 مهريزو دهع ىف ةقجالسلل ةيمسر ةديقع هذاختا ذنم ةيديرتاملا تائيب ىف ىبح ولعت ىرعشألا
 ذنم ىتحو اهسفن روباسين ىف ىتح «رصعلا اذه لاوط مهنوعزاني ةلزتعملا لظو . كلملا ماظن
 ىردنكلا دمحم نب روصنم رصن ابأ هل قباسلا ريزولا نإف ليلقب هلبق لق وأ كلملا ماظن دهع
 نع مهلزعي نأو سيردتلاو ظعولا نم ةرعاشألا عنمي نأ قوجلملا 0 هئاطلسل نسح
 نأ ريدولا كمل لو « ةلزتعملاو ةرعاشألا نيب روباسين ىف 7"2ةنتف كلذب“ تبشن و « ةباطخلا

 .انركوا ايا نيللا ذه قب يوعألا ١ به ذملا :رغفزاف هقلللا ءاظن هفلختو لتق :
 تامالل :ىئزاخلا ليواتلا 5 ةركفب ذخألا ىف ةيرويشألا نوفلاخم ةلبانحلا ةنسلا لهأ ناكو

 نأ كزرعسو + ايبتانثا قود« ةشآلا تامل نيسفلاو هيبشتلا لع لدت دق ىلا ثيداحألاو
 كلذ نإ ( ناتطوسبم هادي لب ) ىلاعت هلوق ىف اك تابآلا هذه لثم ءازإ لوقي ناك ىرعشألا
 نوذخأي ةلبانحلا ةنسلا لهأ ناكو « هيبشتلا ةركفب ذخأي ال تح «فيكالب نكلو مّهْفِي
 م.دق هللا مالكنأ نوري اوناكو ليثقلاو هيبشتلا نع هللا هيزنتب نامي الا عم تايآلا رهاظب هلثم
 نكلو ميدق هللا مالك نإ اولاقو « ةيرعشالا طسوت اب « قولخم ريغ كلذل نارقلا ناو

 )١( سيفن باتك وهو « ىمالكلا هبهذم روصي ىذلا 21494 ىناعمسلل باسنألا ىديرتاملا ةمجرت قرظنا .
 ىكبسلل ةيعفاشلا ثاقبط ةنتفلا هذه ىف عجار (* ) افولا ىنأ نبال ةيضملا رهاوجلاو 45 ص ةيببلا دئاوفلاو

 ىلأو ىنيوجلاو ىريشقلا ميركلا دبع تاجرتو "8/8 ديول ءايحالا حرشو ه4 ص اغيولطق نباو 1/3١

 ] . قفوملا نب لهس . ديحوتلا باتك فيلخ هللا حتف روتكدلا هل رشنو ٠١ه



 همهأب/

 طسوت اضيأو . هل غيلبت اهنكلو هللا مالك تسيل ىلهف ٠ ةقولخم هيلع ةلادلا نآرقلا ظافلأ

 ةيرحب مهناميإو ةلزتعملا نيبو ردقلاب مهناميإ و ةلبانحلا ةنسلا لهأ نيب انفلسأ ايك ةرعاشألا
 ةنسلا لها نيب رصعلا اذه لاوط فينع لدج راثم هلك كلذ ناكو . ناسنإلل ةدارإلا

 راصنأ ةرخأتملا نورقلا ىف ىتتخي داكو « ةيديرتاملاو ةرعاشألا نيب لثملابو « ةرعاشألاو ةلبانحلا

 ةراتو « كاذ وأ بهذملا اذهل ةرات رصتنت « ةريثك بتك هلك كلذ ىف تفلأو « لادتعالا
 نرقلا ىف فلؤملا ىناتسرهشلل لحنلاو للملا باتك دصقن الو ءارآلاو بهاذملا عيمج ىكحن

 ٠/6 ةنس ىفوتملا ىجيإلا 20 نيدلا دضعل فقاوملا باتكًاضيأ دصقن لب بسحف سداسلا

 هحورشب وهو « امهريغو ىناجرجلا فيرشلا ديسلاو ىنازاتفتلا دعسلل ةسيفن حورش هلو

 ظ هباحصأو هبهاذمو مالكلا لحل ةريبك ةعوسوم

0 
 خيراتلا

 نوخرؤملا كانه ناكف « ىبرع دلب لك ىف تعونت امك ناريإا ىف ةيخيراتلا ةباتكلا تعونت

 ةماعلا مجارتلا باحصأ كانهو « ندملل نوخرؤملا كانهو « لودلاو متألل نوماعلا

 مالسإلا ىف لودلاو متألا ىخرؤم ربكأ نأ ىناثلا ىسابعلا رصعلا باتك ىف انب رمو . ةصاخلاو
 ءالؤه نم رصعلا اذه ىف اناقلي نم لوأو . ١١" ةنس ىفوتملا ىربطلا وه ايناريإ اخرؤم ناك

 هنكلو « همسا دهشي اى ايناريإ سيل وهو "هه ةنس ىفوتملا ىبسدقملا رهاط نإ"لهطملا نيخرؤملا

 ءارزولا ضعبل هادهأو « ناريإ قرش تسب ةنيدم ىف خيراتلاو قلحلا ءدب هباتك بتك

 ناكو . ةيخيراتلا رابخألا نم ريثك هبو . نايدألا نع .ةريثك فراعمل عمج وهو « نييناماسلا

 انضرع ىف هنع ثيدح انبرمو 5٠" ةنس ىفوتملا ىناهفصألا ةزمح وه ىناريإ خرؤم هرصاعي
 دقو « ءايبنالاو ضرالا كولم ىبس خيرات هلو « ةيوغللا تافنصملا نيب لاثمألا بتكل

 دقو « مثألا براجت » هباتكو هيوكسم نبا هدعب اناقلبو . ماسقأ ضعب ترد هم قع

 ] . قارعلاب صاخلا ىناثلا مسقلا ىف هل انمجرت

 ىونزغلا دومحم ناطلسلا مساب فنص دقو 47١ ةنس قوتملا ىشعرملا هرصع ىف ناكو

 . هرصع ىّتح هيف ىضمو « سرفلا كولم ريِسب هيف ىنع « مهرابخأو كولملا ريس ىف ررغلا باتك

 . عجارم نم اهب امو ةيمالسالا نبال رردلاو 4/1١ ىكيسلا نيدلا دضع ىف رظنا 1)

 17/8 نافكورب ىف هرظنا(5) تارذشلاو 85/١" علاطلا ردبلاو 4794/79 رجح

 فراعملا ةرئادو 788/٠١ ةرهازلا موجتلاو 5



 همهم

 اني رماك ىنوريبلل «ةيلاخلا نورقلا نم ةيقابلا راثألا» باتك ةماعلا ةيخيراتلا بتكلا هذه نمو

 لك اشملا نم ريثكلو اهدايعأل هضرع عم ةميدقلا منألا دنع روهشلل لوادجو ميواقت لمحيو
 هتيموقب دادتعالا ىلإ ةعزن هيف تناك هنأ عمو ركفلا رح ناكو « ةينيدلا تاعزنلاو ةيفسلفلا
 ذيل دالاس رك :ةيرتلا هنأ, كعدانددلا/ لب.« هماكحأ ىف عيرفلا تحتي: 1: هئاف ةيسرافلا
 امل مدقلا ىف ةقرغملا ةيخيراتلا رابخألا دقن ىلإ باتكلا اذه ىف وعدي وهو . ةيسرافلا نم ملعلا
 نم دنهلل ام قيقحت هباتك ةيمهأ ماعلا خيراتلا ىف باتكلا اذه قوفيو رام اسا نم اوك
 لصتي امو اهدالب ةيفارغجو ةمألا هذه خيرات مضي ىذلاو هنع انثدحت نأ قيس ىدنلا ةلوقف
 نب دمحم 20 ىبْعلا هرصاعي ناكو . اهبعش ةايحب لصتي ام لكو اهنايدأل ةسارد نم كلذي
 اهسسؤم دهعل ةيونزغلا ةلودلا ىف هفلأ ىذلا هباتكب رهتشاو 477 ةنس قوتملا رابحلا دبع
  نيكتكُيس هببأ نعو ناطلسلا اذه نع هيف لوقلا لصف دقو ىونزغلا دومحم ناطلسلا
 نيمي : هبقل ىلإ ةبسن ىيعلا هامسو « دنهلا ىف دومحم بورح ةصاخو ٠ امهبورحو
 داع قح +ةقفلس ةغوحسم ثلا: ادوللاو. .«اهركلا ةفيقنإ دل هعس قذلا ةلودللا

 هحورش نمو « مهنم نوريثك هحرشبو هب ىتعا كلذلو ؛ ةيبدألا مهراثآ عئاور نم سرفلا
 نب دمحم ىتعو . « ىبتعلا رصنلا ىبأ خيرات ىلع ىبهولا حتفلا ١ مساب رصمب هعم عوبطم حرش
 ملو دقف باتكلا نأ ريغ « نييونزغلا نيطالسلا خيرات هباتكب 87١ ةنس قوتملا ىهيبلا نيسح

 مسا هيلع قلطي اذملو « ىونزغلا دومحم نب دوعسم ناطلسلا ثداوحب صاخ ءزج الإ هنم قبي

 خيرات مساب رصم ىف عبطو ةيبرعلا ىلإ اثيدح مجرتو ةيسرافلا ةغللابوهو , ىدوعسم خيرات
 ةلودلا خيرات ىف اباتك ه7 ةنس ىفوتملا دلاخ نب ناورقوا ريزولا فلل دغيبعتلاو ب قولا
 ةقجالسلا نع هباتك ىف ه917/ ةنس ىوتملا ىناهصألا ©9داعلا دمتعا هيلعو « ةيقوجلسلا
 ماقلت هلم راثلا هسكلا هله ىف نلعويو.. ها ةزطقلا: ةردضشو. د5 طفلا ةرصن مها ىذنلا
 بئاون ىف رودقملا بئاجع » : 884 ةنس قوتملا "”هاشبرع نبا باتك نيطالسلاو لودلاب
 دلو هاشبرع نبا اقحو « ابروأ ىو رصمب ارارم عبط كنل روميتل لصفم خيرات وهو « روميت
 . ناتسكرتلا ىف لوغملا دالبو دنقرمس ىلإ م مورلا دالب ىلإ اهبنع لحر هنأ ريغ « قشمد ىف
 ردصت تناكو « كانه ءاشنإلا ناويد ىلوتو « ناريإب هابرمث « كانه خويشلا ىلع ملعلا قلتو

 )١( قاولاو 30 ص ةماش اذه نم ريخألا لصفلا ىف ىتعلا ةمجرت رداصم رظنا ١/١1 ىكبسلاو 1778/5 .
 عماللا ءوضلا هاشبرع نبا ىف رظنا () . مسقلا ١75/51

 )١( ءابدألا مجعم داعلا ىف عجار 14 /١١ علاطلا ردبلاو 780/1 تارذشلاو 2تارذشلاو ٠١9/1١

 ىبأل نيتضورلا ليذو 57١//ه تناكلخ نباو "8/5
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 فك الوب ةدير افلاوب ةيرغلاب لئاشإلا هع
 +اعتساو اهمرع اهءامتع نيفراف ةناشلبلا اهيا وصخ ةرذكا نيتك قارا نق نعوتمللو

 نمو « نيببانلا اهئالعل ىملع خيرات ةيناث ةهج نمو ناريإ نادلبل ىملع خيرات ةهج نم ىهف
 , "0 ١ ةنس ىوتملا ىبحي نب ('' دمحم هدنم نبا ىناثلا ىمابعلا رصعلا ىف كلذ عنص ىلإ نيقباسلا

 لودلا رصع رصعلا اذه لئاوأل هاجتالا اذه ىف اناقلي ام لئاوأ نمو : ناهبصأ خيرات هلف

 ىوتملا ىخشرلا رفعج نب دمحم ركب ىلأل 8١ ةنس ىبح ىراخي خيرات باتك تارامإلاو
 01/4 ةنس رمع نب رفز نب دمحم هدعب هرصتخاو « ىناماسلا رصن نب حونل هبتك "44 ةنس
 ىخشرنلا دعب ءاجو . سيراب ىف رفيش هرشنو « لوغملا دهع ىلإ لوهجم فلؤم هلمكأو
 خيرات وأ روباسين خيرات هباتك فلأف « نيثدحملا نيب هركذ انب رم ىذلا ىروباسينلا مك احلا

 فلؤيو .دادغب خيرات نم لمكأ هنإ هتاقبط ىف ىكبسلا لوقيو « روباسين ءاملع
 : مق خيرات 405 ةنس قوتملا ىمقلا دمحم نب "' نسحلا
 خيرات 40 ةنس ىفوتملا © ميعنوبأ فلؤيو . نارهط ىف عوبطم وهو « دابع نب بحاصلا
 بتك نمو . هبسنو هيبأ مسا باتكلا اذه نع لقن هنإ هتمجرت ىف ناكلخ نبا لوقيو ناهبصأ
 اذه ريغ ىف هل انضرع ىذلا رردلا رثن بحاص ىبآلا دعس ىبأل ىرلا خيرات سماخلا نرقلا

 اسن خيراتو 8517 ةنس قوتملا (© ىناعمسلل ورم خيراتب سداسلا نرقلا ى ىتلنو . عضوملا

 . هاله ةنس ىوتملا رعاشلا ىدرويبألل دروأو

 اهنمو « ةماعلا اهنمو « مجارتلا بتك عنصب نييناريإلا نيخرؤملا نم ةريبك ةفئاط تينعو

 ةمدقم ىف ركذنو « نينغملاو ءارعشلاو ءابطألا وأ ةفسالفلاو ةيفوصلاك ةنيعم ةفئاطب ةصاخلا
 هع ع 0 5 58 7

 نع ةزجوم تارابع ىف ةقيقد تامولعم مدقي ةداعو ةرجهلل 4١7 ةنس ىوتملا ني رسفملا نيب

 هنم عسوأو .. ناهشا قم هددرن ناكام ضعبو هتارابع ضعب رك ذيو هل مجري ىذلا قوصلا

 )١( ظافحلا ةركذتو 789/84 ناكلخ نبا ٠١١

 تارذشلاو ٠١4/7

 ؟9/ ٠ ( ةيبرعلا ةمجرتلا ) نالكورب ىمقلا ىف رظنا (؟)

 ظافحلا ةركذتو 18/ 4 ىكبسلا معن ىبأ ىف رظنا (")
 ٠٠١/4 مظتنملاو 540/1 بهذلا تارذشو الهر"

 نباو ال١/1١ ءارقلا تاقبطو ١١١/١ لادتعالا نازيمو

 .١ا/0/# ريعلاو 91/١ ناكلخ

 ناكلخ نباو 5١4/٠١ مظتنملا ىناعمسلا ىف عجار( 4 )

 نانحلا ةارمو ١٠ه/4 بهذلا تارذشو »/٠9

 ىهذلل ظافحلا ةركذتو ١8٠/1 ىكبسلاو الا/

 م

 دادغب خيراتو ١47/4 ىكبسلا ىملسلا ىف رظنا(0)

 ةركذتو 8 مظتتملاو هه١/4 بابللاو 8/1

 لادتعالا نازيمو ١95/7 بسهذلا تارذشو ظافحلا

 ها



 ه؟ ٠

 ةانركذ ىذلا ناهبصأ خيرات بحاض ِمّيَعُن ىلأل ءايلوألا ةيلح باتك ةيفوصلا تاقبط ىف
 ءاجح خيرات باتك ةفسالفلاو ءابطألا مجارت بتك نمو . تييضعلاو عسوأ هتاجرتو « افنا

 ىف رشنو « ةكحلا ناوص ةمنت ىمسي دقو ه*68 ةنس قوتملا 00 ا دلا ريهظل مالسإلا

 . ىناثلا مسالاب روهال قو لوألا مسالاب رصم

 ىناهبصألا 7 خرفلا ىلأل ىفناغألا باتكءارعشلاب تينع ىتلا مجارتلا بتكمهاو

 ءارعش نم نيهبانلل جرفلا وبأ هيف مجرت « ًادلحم ؟ه وحن ىف عقيو "05 ةنس قوتملا
 لب « بسحف ءارعشلا هبنأل مجريي ملو « مالسإلل ىلوألا ةثالثلا نورقلاو ةيلهاجلا
 وأ اتوص ركذي ةداعو . ىرجحلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ىتح تاينغملاو نينغملا هبنأل اضيأ مجرت

 الثم الئاق قيسوملا اهميقرب امئاد ةينغالا ولتيو « ىناغالا هامس كلذلو « ةينغا نالا لوقن اك

 رعاشلل امإ مجرتيو « اهب ىنغت نمو اهرعاش مسا ركذيو « كلذ وحنو لوألا ليقثلا نم اهنإ
 ( اريثك ديزت دقو 0م « ةلصفم ةمجرت ةينغملا وأ ىنغملل امإو

 هيرصاعمل ءارآ نمو ةيعاّمجا تاقالع نمو ةأشن نم رعاشلاب لصتي ام لك ىلع انعلطي كلذبو

 ل د ب ف ان بولساب هلك كلذ ادروم : هيف داقنلل وأ

 ةليوعلا :ةايلكا روض: ةلباظ يضر كلذ هانا قو: تب اقرقم اق ريم ناكألا: قوي تكور

 مهروصق ىف مهارت كنأ انايحأ كيلإ ليخيو « ءافلخلا ضعب ضرعي اك ةيسابعلا ةراضحلاو
 ارضاح كمامأ ىضاملا لعجت « ةمسحي ةيؤر « نوبرطيو نوهلي مهيشاوح عمو مهسلاجم فو

 . هريفاذح
 ةضانوأ ةنشلا اها ذل وااينلا اره ىلا ةيرغتقلا ةيعزيمرس يفي دعب نلافقلا كيو

 ءارعش نم اهيف غين نمو ةيبرعلا ملاقألا عيمجل مجارت ىهو هرصعلا لهأ نساحم ىف رهدل
 دقف مامهالا نم رفوألا بيصنلا اهو ناريإ ملاقأ نم قرشلا ىصقأ ىبح سلدنألا نم ةبورعلا

 ءارزولا ضعبو ديمعلا نبا ركذب اهيف ثيدحلا أدبو « هفصن وحن باتكلا نم تلغش
 زاوهألاو سراف 0 لبجلا. ءارعشف ناهبصأ ءارعش نع ثدحت مث ذاذفألا باتكلا
 نيبمانلا ءارعشلا ضعبف « ربلا ءارو امو ناسارخ ءارعشف ناتسربطو نار ءارعشف

 ءارعش نم مهعيمجو 0 ءارعشف قرشلا ىصقأ ندم نم اهريغبو ىراخبب نيميقملا
 © بلقلا ةّيحو « بللا َبل هيف دروأ هنإ هتمدقم ىف لوقيو « سماخلا لئاوأو عبارلا نرقلا

 ناسلو ١77/7 لادتعالا نازيمو ١" ف/ ” ىبهذلا ربغو اا ءاردالا خم قل ف عجار )١(
 ١9/7 تارذشلاو "ه8/ ” نانحلا ةارمو 75١/14 نازيلا غخيراتو 94/1١ دادغب خيرات جرفلا ىلا ىف رظنا (؟)

 ٠ ميعن ىبأل ناهبصأ * / 1١ةرهازلا موجنلاو ءابدالا مجعمو 40/07 مظتنملاو ١86/ 4 تانجلا تاضورو 4409 .

 “ 34/1مس .ا// م ناكلخ نباو 581/ ؟ ةاورلا هابنإو



 هكا

 ىلإ ةراشإلا ىف مالك عم « صَقلا شقّتو « دقعلا ةطساوو « ةملكلا ةتكنو « نيعلا رظانو
 نعي ملو ءاهنم رايتخالاو « ءارعشلا راعشأب ىتع هنأ ريغ « تاقرسلاو نساحألاو رئاظنلا

 ىنشي داكي ال ًادج ًاليلق الإ ءارعشلا رابخأب ةعساو ةيانع « ىناغألا هباتك ىف 0

 ماسقألا سفن ىلع ءارعشلا هيف عزو ( ةميتيلا ةمثت  هامس اهل ليذب ةميتيلا ىبلاعثلا عبت . َهَلْغ

 « نيءزج ىف ةمتتلا عقت رابك تادلحم ا

 ةيناماسلاو ةيهيوبلا نيتلودلا ءارعشل ناخرؤت ةميثيلاو ةمتتلاو . نارهط ىف ةعوبطم ىهو

 رصقلا ةّيْمُد » باتك امهيليو . ةنزغ ىف نييونرغلاو ناتسربط ىف نييرايزلا ءارعشل كلذكو
 ءارخخلا حر ومو عورتا ىلا ب رع قررت علل لهأ ةرْضُعو
 ةصاخ ىَتْعُبو « ىبرعلا ملاعلا ءارعشل خرؤيف « ةميتيلا ماظن سفن ىلع ىرحيو « هنمز
 نم رثكأ ءارعتخلا زعشي ةناتعلا ق ةزارغ ىلع راس دقو . ىللاعثلا ىبع ايك اهمئاقأو ناريإ ءارعشب

 عاشو مع ذإ « ءارعشلل ةمجرتلا ىف هاجتالا اذه نع لوئسملا وه ىبلاعثلا نأكو « مهرابخأ
 ةيمهألا ىف ىزرخابلا دعب قأيو . اهعيمج ىبرعلا ملاغلا راطقأ ىف لب اهدحو ناريإ ىفال
 نيخرؤملا نيب هانركذ نأ قبس ىذلا ىناهبصألا داعلل رصعلا ةديرجو رصقلا ةديرخ باتك
 ةنس وحن ىبح ىرجملا سداسلا نرقلا ىف ىأ هرصعل ةيبرعلا راطقألا ءارعشل مجرتي ًاضيأ وهو

 ريبك مسقب ناريإ صخخو « ةميتيلا ةغبصب غيطصت اهنأ ريغ ؛ عسوأ همجارتو « ةرجهلل
 ا قارعلاو ماشلاو رصمب ةصاخلا ءازجألا هنم ترشنو « نآلا ىبح رشني مل هباتك نم

 ظ . نيل هنالاو

 دمحم نب ميركلا دبع ىناعمسلل باسنألا باتك وه ةماعلا مجارتلا ىف باتك مهأ لعلو

 ف سيل هو.« تازغركرلاب وسبق هلع ق'عوبطم وهز قدنلل نيكرالا رب ةانزكذ غاللا
 ءاملعلا باسنأب ىنعي ذإ « كلذ نم معأ وه لب « هئابآ ف صخشلا بسن ىنعمب باسنألا

 بسني امب الوأ ترعيو مهتاراجت وأ مهتاعانص ا مهرسأ وأ مهلئابق وأ مهن :ادلب ىلإ ءابدألاو

 ةمجرت مجرتي مث ىرخألا باسنالا كلذكو « اهناكم ركذ ةدلب ناك اذإو « صخشلا هيلإ
 كثذحف؛ ضاخشا ةدغ:دحاولا :تقللا وأ بستلا' قف ةلرتشي دقو: ةبسلا نحاتضل ةققذ

 نيدلا زع باتكلا رصتخاو . هتافوو هدلوم اركاذ مهنم لكل مجرتي لق وأ : مهنم لك نع

 نم ريثك ىف عجرن نيباتكلا ىلإو « باسنألا رصتخم ىف بابللا هفنصم ىف ريثألا نبا.

 شماوحلا ف حضاو وه امك « مجازتلا



 ف دلاثلا اًضعلا

 ءارعشلاو رعشلا طاشن

 ظ ناسل لك ىلع ىبرعلا رعشلا
 علاتلا نرقلا- دنم رعت تذخأ اهنأ ناريإل ةيسايسلا ةايلا نع اننيدح .ى 'انبأر

 تراماو تاليود تلباقت نأ رصعلا اذه لئاوأ ىف اهراثآ نم ناك ةيوق ةيموق ةعزن ىرجحملا

 اودمو بونجلاو طسولا ىف نويبيوبلا ناكف « ةحيسفلا ناريإ ةعقر ىلع ةريثك ةيسراف
 « ناجرجو ناتسربطب لامشلا ىف نويرايزلا ناكو . قارعلاو دادغب تلمش ىتح مهتحنجأ
 ةغللا ةرضاح نع تارامإلا دعبأ مهترامإ تناك كلذبو « ناسارخ ىف نويناماسلا ناكو
 نيترامإلل كلذ اهو دعبلا ىف نييرايزلا ةراما اهيلتو « دادغب : ةيمالسإلا ةفالخلاو ل

 نأل « كلذ ىلإ قبسأ نويناماسلا ناكو . ةيبدألا ةيسرافلا ةغللا ءايحإ ىلع المعت نأ ًاعيمج
 ظ نوال رضع ذنم مهتقبس ىتلا نييرهاطلا ةراما اوثرو مبعألو خيراتلا قس مهترامإ

  نيركبم اهب اولقتساف « هينبلو هل ةمْعُط ناسارخ روهشملا هدئاق نيسحلا نب رهاط حنم ذإ
 اونوكي نأ ىلع اهلهأ كلذ دعاسف « ةأشنلاو روهظلا ىف ةيسرافلا تارامإلا لوا :تناكو

 هب نوسفاني مهل ىسراف رعش راهظتسا ىلع لمعلاو ةيسرافلا ةيموقلا راعشتسا مف وقر اسلا

 رعشلا وخرؤم ركذيو « اهترصاع ىتبلا نيبرافصلا ةرامإ ىف نأشلا كلذكو . ىبرعلا رعشلا
 ةيسرافلا اوذخَتاو , ىرجحلا ثلاثلا نرقلا مهفرع نيذلا ءارعشلا ءامسأ ضعب ةداع ىناريإلا

 رعاش لوأو « ريطاسألا بابض هفلي مهنم ليلق ريغو « مهرعاشم نع اهب نوربعي « مه ًاناسل
 ىنغتي ناكو ةرجهلل 78 ةنس ىوتملا دمحم نب رفعج ىدنقرمسلا ىكدورلا وه نعي ورعب
 اذه نإ لاقيو « ةيسرافلا ىلإ ىربطلا خيرات مجرتم ىمعلبلا مهريزوو نييناماسلا حيدمب

 . نمزلا دي نم تطقس هتمجرت نا ريغ « ايسراف ارعش ةنمدو ةليلك ةيبرعلا نم مجرت رعاشلا
 رهتشاو « ةيناماسلا ةلودلا ءارعش نم هرودب وهو 517 ةنس قوتملا ىسوطلا قيقدلا هفلخو

 اهنم مظن هنأو ةميدقلا مهريطاسأو مهلاطبأو سرفلا كولم خيرات ف همانهاشلا مظن مزتعا هنأب
 هك



 هج

 دومحم دهع ىف ىسودرفلا هدعب نم اهلمكأف « اهلاكإ نيبو هنيب توملا لاح مث « تيب فلأ
 . ىونزغلا

 اورثا دقف « ةيسرافلا بادآلا ءايحإ ىف ىموقلا هاجتالا اذهب ماّيها ىأ نويبيوبلا متع و

 اهوذختا ىّتح « ةيبرعلا اونقتأ مهنم ريثكو « ةصلاخلا ةيبرعلا ةفاقثلا ءاول تحت ءاوضنالا
 . ءارعشنيب مهم ةريبك ةفئاطل مجرتي ىلاعثلا لعجامت « مهئاوهأو مهفطاوع نع ريبعتلل مهناسل

 نب بحاصلاو ديمعلا نبا مهتمدقم قو ءابدألا رابك نم مهؤارزو ناكو . ناريإ ىف ةيبرعلا
 بحاصلا ىلع دقو هنإ لاقي هنأ عمو . ةيبرعلا ىف اههتاباتكو امهراعشاب ناروهشملا دابع

 نب دمحمو ىطنملاب بقلملا ىزارلا 0056 امهو « ةيسرافلاب |هحادم هل امّدق نارعاش

 تناك دقف « نييبوبلا ةئيب ىف ًاذوذش ُدَعِب كلذ نأ ريغ « ىورسكلاب بقلملا ىْضرَسلا ىلع
 تينع سكعلابو . اهيلع نيئراط َناَدَعُي نيرعاشلا نيذه لثم ناكو « ةصلاخ ةيبرع ةئيب

 ةاايحلإ لغم لمعلا( 7 -78/) ىونزغلا دومحم دهع ىف ةصاخو « ةيونزغلا ةلودلا
 زجخأ و دهع 0 لوصأ ىلإ عجرت ةلودلا هذه نأ عم « ةيسرافلا بادآلا

 يي رفلا ناكو « ودم رعشلا نم تيب فلا نيتس وحن ى همانهاشلا مظن ىسودرفلا

 لك تفآخو . هئانبأ حيدمو هحوتف ديجع ىق نورابتي ىرهجونمو ىدجسعلاو ىرصنعلاو

 نم نويناريالا ءارعشلا ذخأ اهدهع ىفو « ةيقوجلسلا ةلودلا ناريإ ىف ةفلاسلا تارامالا هذه

 وحن نوهجتي ىرونألاو مايخللا رمعو راطعلا نيدلا ديرفو ىفانسو ريخلا ىبأ نب ديعس ىبأ لاثمأ
 ىزاريشلا ىدعس خيشلا لاثما نم ةيلاتلا نورقلا ىف ناريإ ءارعش ةجوملا هذه معتو ٠ فوصتلا

 ظ . ىماحلا نمحرلا دبعو ىزاريشلا ظفاحو ىمورلا نيدلا لالجو

 ىلإ ءىش ىف ساقي نكي مل هباحصأو ىسرافلا رعشلا اذه طاشن نأ فرعن نأ ىغبنيو
 . سداسلاو سماخملاو عبارلا : ةيرجحلا نورقلا لاوط نكصو ناريإ ىف ىبرعلا رعشلا طاشن

 ىلع نورقلا كلت ىف ىبرعلا رعشلا نع ماخضلا تادلحملا تفل ان لأ كلذ ىلع ليلد ربكأو

 باتك ىسرافلا رعشلا نع فلؤي مل ةديرخلاو رصقلا ةيّمْدو ةميتيلا تادلحجم كلذ روصُن ام وحن

 ىف فلؤملا وعل بابلألا بابل باتك وه مهب ىبَع باتك لوأو « هؤارعش هينفد نيب مضب
 ىلإ سايقلاب ةليلق ةلق خيراتلا اذه ىح اوناك مهنا كلذ ىنعمو . ىرجملا عباسلا نرقلا لئاوا

 رطيسملا وه ىبرعلا رعشلا لظل نرقلا اذه. ىف. ثدي مل لوغلا حتفلا نأ ولو « ةيبرعلا ءارعش

 معرلا لع 0 خيراتلا نم ًاطاوشأ لظ دقف كلذ عمو ؛ ةيناريإل ةعاجلا حور ىلع



 ه؟ع

 نم مهفداص ام لك اورّمدو اوقرح دقف « ناريإ مَع ىذلاو لوغملا قفار ىذلا بارخلا نم

 اهعم دوسي ناكو « رايدلا كلت لك ىف دوست ىّتلا ىه ةيبرعلا ةراضحلا تناكو « ةراضح

 ان هلنا اع مامأو ةيلوغملا لويسلا مامأ ةراضحلا كلت تعجارتف « نايبرعلا ماعلاو رعشلا

 اع الزنا دقف نكمل اما, ظافكلا ناقرحي اناك دقل ىتح «ريمدت نم وكالوهو ناخزكنج

 . خيراتلا ىف هل ليثم ال ابارخ

 ةراضحلل ةمصاق ةبرض هلك ك لذ ناكو . روهشم فورعم رامد نم دادغبب وك الوه لزنأ امو

 لثملابو ايح ىبرعلا ملعلا لظ دقف كلذ عمو ٠ نييبرعلا ملعلاو رعشلل ؛ ناتلاعو ثاؤنا ف ةييزعلا

 ناريا ىف ملعلا ةغل نأ فرحت نأ كالو م.دقلا لئاحلا اهطاشن نم ًاريثك ادقف ناو , رعشلا

 نم مهتفسالفو مهؤالع بتكي ناك اهيف « ةيبرعلا ىه ىرجهلا رشاعلا نرقلا ىّتح تلظ
 نسداسلا ثرقلا ف ىزارلا رخفلاو -يرغعرلاو نيفاا نرقلا ىف :قوريبلاو اييس.هبا لاقمأ

 نيدلا دعسو . عباسلا نرقلا ىف ناريبدب فورعملا ىنوزقلا ىتاكلاو ىموطلا نيدلا ريصنو'
 نرقلا ىف ىناجرحجلا فيرشلا ديسلاو نماثلا نرقلا ىف ىجيالا نيدلا دضعو ىنازاتفتلا

 نفعا ا تي عباسلا نرقلا ىبح ةصاخو - نورقلا هذه لك ىنف . مالا

 نم هادم ا جيا روأ كانتا م مالا يك دفااتج مضارلا# ءاملعلا ةنسلأ ىلع ًامامت

 ىتلا ةيساسألا هتغل ةيبرعلا لظت نكلو « ىنورّيبلاو انيس نبا دنع ًانايحأ ثدح اك « هلاعأ

 ىلع ةردقلا ىف ةيسرافلا قوفت تناك ةيبرعلا نأ ىلإ كلذ عجرمو « هفراعمو هبتك اهب عيذي
 تحبصا دق تناك امال اضياو « تاقاقتشالا ى ةنورم نم هب مستت ام لضفب يدلعلا ريبعتلا

 . اهلحم ةيسرافلا لحت نأ بعصلا نم ناكف « ملعلا تاحلطصمب رخزت « ةيملع ةغل ًالعف

 تنادزاف « ملاعلا راطقأ ىف مولعلا تلقن برعلا ناسل ىلإ ١ ْ الئاق قوريبلا كلذ روضيو

 ةيبرعلاب وجه او . . ةدووالاوب ةيبارقلا ف اكم ةقللا ةرباس اك وى ةدمألا هلا ةفلحت:

 ىلإ لقن دق 3 ىلع باتك لمأت نم ىلوق قادصم فرعيو . ةيسرافلاب 0 نم ىلإ بحأ

 هب عافتنالا لازو « ههجو دوساو « هلاب فسكو « هقنور بهذ دق [ هنأ ىريسف ]. ةيسرافلا

 (27 ةيليللا راحسألاو ةيورسكلا رابخألل الإ عةيسرافلا ] ةغللا هذه حلصتال ذإ

 رشاعلا نرقلا ىّبح نييناريإلا ءاملعلا نم نيريثك سوفن ىف ًالثام روعشلا اذه لظو
 كلذ دجن اننإ لب « ةيبدألا اهعيباني نم نولهيو ةيبرعلا داهم ىف نوّبشي اوناكف « ىرجهلا
 ماع رهظم كلذلو « ىكدورلا ذنم محل اناسل ةيسرافلا اوذختا نيذلا ءارعشلا نيب اماع هسفن

 . قوريبلل ةلديصلا باتك ىونزغلا رصعلا ىف ىبرافلا بدألا باتك رظنا ١(
 نع القن "68ص (سنوت عبط) ىباشلا ىلع روتكدلل
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 ىف رثكت ةيبرعلا ظافلألا ناف « ةيسرافلا ءارعش نم هدعب اوءاج نمم هريغ دنعو هدنع

 اهيف اوغاص ىلا مظنلا بورض نإف « ًاروغو اقمع دعبأ رهظم كلذل لب « مهراعشأ
 رعشلا ضورع سفن نم مهدنع راعشألا ضورع لك لق لب « ةيبرع بورض مهراعشأ
 . هنازواو هليعافت ةدامو ىلبرعلا

 وهو « ىوّتَْملا اهوأ هطامنأو ىبرعلا مظنلا بورض نم ةفئاط مهدنع ترهتشا دقو

 رصعلا باتك ىف انب رم اك- عيشي ذخأ ىذلا جودزملا مساب ةيبرعلا ىف فورعملا برضلا سفن
 ةئمدو ةليلك ةمجرت ىف ديمحلا دبع نب نابا هدعب هعاشأو .« راشب ذنم - لوألا ىبابعلا

 ىق دحتت نيح ىف تيب ىلإ تيب نم ةيفاقلا فلتخت هيفو « 2 ىميلعتلا رعشلا نم مظن امو

 . براقتملا نزو هيف مزتلاو هتمانهاشل ىبسودرفلا هراتخا دقو « نيلباقتملا نيرطشلا

 عوضوم نع ءىش ىف فلتخي ال اهقسنو اهعوضومو « ةديصقلا ىناثلا برضلاو
 ,ةفيسفاوأ انيديرأ ءاسشوا اه دس نترك كنف 4 ةيرعلا ةديصتلا

 هيرخ ىلا نع 0 ةتاسأو قوص وأ للزغ هعوضومو « لزغلا ثلاثلا برضلاو

 رغلا تاعطقملا مسا ةيبرعلا ىف فورعملا كلذب وهو «ءردانلا ى الا

 اهعبارو اهيناثو 0 ةفتي « روطش ةعبرأ نم فلأتت ىهو « تايعابرلا عبارلا برضلاو

 طمن هرودب وهو متخي ال دقو ةيفاقلا سفنب متْحَي دقف ثلاثلا رطشلا امأ « ةدحاو ةيفاق ىف

 اومزتلا نمزلا عم مهنأ سرفلل ام لكو 29 ةيهاتعلا ىنأو ساون ىبأو راشب دنع رهظ ىبرع
 فاعلا محروم بدع نأ قبس نيصاخ نينزو هيف

 وأ نوط وا نم نوكتي رود لكو راودأ نم فلأتي وهو فما سماخلا برضلاو

 ةيفاقب لقتسي هنإف ريخألا رطشلا ادع ام « ةدحاو ةيفاق ىف رود لك روطش قفتتو «رثكأ
 ةيبرعلا ىف عيشي برضلا اذه ذخأ دقو : ةفلتخما راودألا ىف ةريخألا روطشلا عم اهيف دحتي

 تيدا ىمراقلا سكلاةاها لقا ناو ا للم

 كانا نينلا ةفسقا زباب ركل ادا رفق ةيلظتي دعا اللا يبيرافلا نتقلا نأ هلا 3: عفو
 4 ىبرعلا رعشلا لظ دقل لب ٠ همأ نع عيضرلا لصف اك ىبرعلا رعشلا نع لصف ىرجملا
 ىه حيدم ريغو حيدم نم هتاعوضوم نإف « هيف ةفلتخحم رهاظم كلذلو « ةيلاتلا نورقلا لاوط

 سفنب مّظْنِي هاندجو حيدملا لثم ًاعوضوم انذخأ اذإو « ىبرعلا رعشلا تاعوضوم سفن

 ةحدم أرقن اننأكو « ةعيبطلا فصو نمو بيسنلا نم ةمدقم ةحدمللف « ةيبرعلا ةروصلا

 )١( ص لوألا ىسابعلا رصعلا (5) 2201945 ص (فراعملا راد عبط) لوألا ىسابعلا رصعلا 197 .
 اهدعب امو .
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 ىدجسعلاو ىرهجونم |: ةيوثزخل ةلودلا ءارعش دنع حضتيام وحن ىلع ةمجريم ةيبرع

 كلو. 6 ةتفاوتلا ريق ستورم وغاب وت لضرب مهدنع امو . خ ةلاو قرصتغلاو
 دنعو ءامدقلا ةةنارضاو جالحلا دنع ىبرعلا فوصضتلا رعشب ايي ةوكو هئوشن قى ىذغتي

 ىلإ راطعلا نيدلا ديرف نم قوص رعاش دجويالو . تي دورريسلاو ضرافلا نباو يىبرعلا نبا
 دجن ًااد كلذلو . اهداهم ىف ايفاقث ىبرتيو ةيبرعلا نسحي وهو الإ ىماجلا ن نمحرلا دبع

 ىف زمري لاح لك ىلع هنكلو . اقح مهضعب دنع لقيوهو « ايبرع ارعش نييفوصلا مهئارعشل
 ةقيرط مهيب تعاشو . ةيبرعلا ءارعشو ةيسرافلا ءارعش نيب "7 قيثولا لصاوتلا اذه ىلإ ةوق
 رطشلاف « عّململا كلذ نومسيو « ةيبرع ًاتايبأ وأ ًاروطش مهتاموظنم ضعب ىف اوسبتقي نأ ىه
 روطشلا هذه ءارو مهدنع ركيو . قلاتو :ةرانملا عملت ايك ةموظنملا ف عملي ىلرعلا تيبلاوا

 امنونمضي اع ًالضف « ةيبرع تايبأ ىناعم مهتاموظنم تانيأ نم ًاريثك اونمضي نأ تايبآلاو
 ناين نبط تدع لوف قمع روكدللو .ةيوبنلا :كفاختإلاو. ةيارقلا تايآلا نم

 ىدعس رعش ىف ميكحلا ركذلا تايا ركذي هيفو ء نارهط ىف هعبط ا

 نم ىدعس هرهظتسا ام اهولتيو « ةفيحص نيرشع وحن ثحبلا نم لغشتو ؛ ىزاريشلا
 ى ىنرعلا رعشلا كانا ىلاعمل هنيمضت ضرعيو ةفيحص نيثالث وحن ى ةيوبنلا ةيذاحألا

 ىسابعلا رصعلا ىلإ ىلهاجلا رضعلا نم دتمت تايبأ ىهو « ةفيحص نيسمخ وحن ىف هراعشأ

 نيمضت كلذ ليو . روصعلا رم ىلع ىبرعلا رعشلاب ىزاريشلا ىدعس ةفاقث ةوقب ةروصم
 0 كلذ :بتاغو .: ةفشم ندعي و قا ىتتلا تانبأ قاع :ةراغشا قاع
 ترفل هرعت ّ - ةثالث دحأ وه ىدعس خيشلاوأ ىدُعَسو . ةصلاخلا ةيبرعلا ىدعس
 ناك ابر لب « ىزاريشلا ظفاحو ىمورلا نيدلا لالج نارخآلا نانثالاو « بقحلا كلت ىف
 ىلإ هاجتالا مهاد نك وقار نإ انلق اذإف . هموق ءانبأ نيب ةبحمو ةيبعش ةثالثلا رثكأ وه
 ةيسيطانغملا ةربالا عقوم وا ةلض وبلا عقوم هنم عقيب اعاد رعشلا اذه ناكو . ىبرعلا رعشلا

 ] . نيلاغم نكن مل ةوق ة ى هيلإ هبذجب

 اننإف « نورقلا كلت ىف ىبرعلا رعشلل ىسرافلا رعشلا ءالو نم ظحالي ام لك اذه سيلو
 ءارعش نيب مك ارثتو ديازتتت تذخأ ىلإ عيدبلا تاحلطصمع هتأشن لف نرش ةاعمأ لجن

 قئاقد ىف رحسلا قئادح باتك» كلذ حضوي لثم ربكأو « ناريإ ريغو ناريإ ىف ةيبرعلا
 َّنف نيسمخو ةتس هبف دروأ دقو « ةرجهلل 01/ ةنس قوتملا طاوطولا نيدلا ديشرل «رعشلا

 رصقلا ةيمدو ملم / ةميتيلا رظنا 1 أمهم مظنيو نيناسللا نأ فرعي ىزرخابلاو ىلاعثلا تاباتك ىلا م نم )١(

 مد7 عمس[4 ءالج١ ءال50/9  نسحم ءارعشلا نم ريثك ناك دقف ميدق لصاوتلا اذه



 هكا

 رزغتشلا طرفا ةلماو نرعلا نعشلا نم ةلثمأ ركذي نف لك ىف هارنو « عيدبلا نونف نم

 ىرهجونمو ىدجسعلاو ىخرفلاو ىرصنعلاو ىكدورلا ةنسلأ ىلع ترج اهيكاحت ىسرافلا

 اهم « هيف هوكاح الإ انف ةيبرعلا ءارعشل اوكرتي مل سرفلا ءارعش نأكو « مهبارضأو قطنملاو
 مزتلي ثيحب ةيفاقلا ىف « مزلي ال ام موزل » مهديلقت كلذ نف « فلكتلا ديدش وأ ًادقعم نكي
 اهنم ةريخأ ءازجأ فذحب نكمي ىلا تايبألا مهديلقتو ٠ ىورلا فرح لبق افرح رعاشلا اهيف

 ىف هتالك ورح لصتت ال ًاشيبرععاشلا دروي نأو هو عطقملا كلذ نمو « نينزو ىلعأر قت نأ

 طقرألاو « ةباتكلا ىف عيطقتلا هتالك لبقت ال ًاتيبرعاشلا لوقي نأ وهو لّصوملاو « ةباتكلا
 وهو فيخالاو « بقاعتلاب طوقنم ريغ فرحو طوقنم فرح هيف ىلاوتي ىذلا تيبلا وهو
 هذه نم ةلثمأ اندشنأ دقو . ةطوقنم ريغ ةملكو ةطوقنم ةملك هيف تامكلا ىلاوتت ىذلا

 ةتلاو « نيمضتلاو « زغللا اريثك مهمادختسا كلذ نمو قارعلا رعلا مسق ىف ةفلكتملا روصلا

 لكلب لوا لواعتللا نيبحو
 ىضاملا ىبرعلا رعشلا تاوطخ عبتي ها نأ فيك حضوي ام اذه ىف لعلو

 رعشلا ناكو٠ ةّقيقد ةاك احم هيكاحيو تامسلاو ةغايصلا ىف هعبتي « ةوطخ ةوطخ هل رصاعملاو

 سماخلاو عبارلا نورقلا ىف امأ « ناسل لك ىلع رودي ىذلا وهو « اعويش رثكألا وه ىبرعلا
 ةيسرافلاو ةيبرعلاب نومظني اوناك نمم نيريثك ىرنل ىتح « كش كلذ ىف سيلف سداسلاو

 ضعب هل ىَوَرت ذإ ىناذمهلا نامزلا عيدب لثم « ىبرعلا مهرعشب نورهتشي امنإ ءارعشلا نم
 مظني ناك هنإ ةاورلا لوقي ذإ « ىتسبلا حتفلا وبأ لثملابو« ةيبرعلاب تاويد هل ائيب ةيسراف تايبأ

 هرعش عاض ىزرخابلا اهلثمو : ىبرعلا هناويد هل قبو « عاض مظنلا اذه نكلو . ةيسرافلاب

 لايجالا هلقانتت ىبرعلا هناويد لظو « بابللا هباتك ىف قوع دمحم هب ظفتحا ام الا ىسرافلا

 نومظني نم رثكف « لاحلا تسكعنا ناريإال مهييرختو لوغملا بورح ذنمو . رهدلا نم انيح

 ىف نأشلا وه امك « ةغللا كلتب همظني ام ىلع رعاشلا ةرهش ىف لوعملا حبصأو « ةيسرافلاب
 رثكألا وه ىبرعلا رعشلا ناكف كلذ لبق امأ ء هنع ثيدح انب رم ىذلا عارمقلا دعم

 ءاملعلاو ةفسالفلاف د ًاعيمحح نيفقنلا تنافي: :ةلوادتملا ةسشلا !ةلعلا هلاكو# ًاعويذ

 . تائملاب نوّدعيو « ءارعشلا نم همظني ناك نم ريغ « باتكلا همظني امك هنومظني
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 ءارعشلا ةرثك

 نم ناكو + اميظع اكاوو ىرجهلا عبارلا نرقلا ىف ناريإب ىبرعلا رعشلا قوس تجار
 ىو « هباحصأو رعشلاب مهئارزوو نييهيوبلا كولم مامها جاورلا اذه ىلإ تدأ ىلا لماوعلا

 ةمدانم ىلع ءابدألا ةسلاحم رثؤي ناك اك ؛ ًانسح ًارعش مظني ناكو « ةلودلا دضع مهمدقم

 لثم نم برطلاو بارشلا ىف ةفيرط ًاتايبأ هل دشنأ دقو « ةميتيلا بحاص لوقي امك « ءارمألا
 : )١( هلوق

 رَحّسلا ى ٍراوَُج نم عانغو زرّطملا ىف الإ سأكلا برش سيل
 ناك نم ريغ « مهتافاكمو مهتالص ىف مهل لزجيو هيلع نودفي ءارعشلا ناكو

 ةودن هبشي ام ىلإ ديمعلا نبا هريز و سلجم لاحتسا دقو . ةنسحلا بتاورلا مه ضرفي

 بلطي ناك اي ا ردك و هل نع نودلكيو نوضوزب ءارعشلا ناكف: 6 ةريبك ةمذا

 : الاثم كلذل ترضنو ؛ مهل ضرع ًائيش اوفصي وأ ؛ يقل اهارشراوب املا

 اوبذاجتي نأ ءارعشلا نم هرصج م ل بلطف هيج اسامح نيدفاولا ضعب

 : ودنه نب دمحم وبأ لاقف ) عبرا 0 ايف رح ١ هلوقب ادتباو « يم

 ةكبس قارلا ايي .ممالا وبأ لاقف ( عمجأ بشلل وهللا نونف اهيفو»

 لاقف ( ٌعَوضأ كسملا ةرأَ نم هنا ىلع ١» : سراف نب تيس ونا: .لاقف ( دجسع

 نسحلاوبأ لاقف «ىوهلاو قشعلل نوللا اهنم ٌرفصا امو» : ىربطلا هللا دبعوبأ
 ةرابعب وأ روطش ةتس تنّوكت كلذبو . « عّمجت نيبحملل اهارأ نكلو » : ىهيدبلا
 نبل اح ىف هكا ءاقللا هدر رك :كناكو ..: لاق را» ةبيدنلا ىلع تايبأ ةثالث قدأ
 ا ؤرولا

 ءانبأو «رصعلا دارفأو ضرألا موجن نم هب ضتحا» : ةميتيلا هباتك ىف ىلاعلا

 ل لورا ارا ءاينش لع يكمل |: فال ةادوو للا

 كولملاو ءابنلذللا نم دحأ بايب عمتجي مل هنإف ع ىلاعملا « فر ةللبو قاوقلا باقرب دخلا

 ةهاتعلا ناو: نماوت ناك قيروكذملا ءارعشلا ةلوحم نم ديشرلا بابب هيكل

 در هيو ةضقخ ا نيناناورعو نفيخلا كا ديلولا نب ملسمو ى ىرمّتلاو ىباّتعلاو

 .اهدعب امو “١957/17 ةميتيلا (؟) 0 ا ةميولا ١
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 / نيسحلا ىلأ لثم ناجّرُجو ئرلابو ناهصأب بحاصلا ةرضح تعمجو « رذانم
 دعسان او تيدبلا نسا او ىومألا تلالغ قأو ىمزراَوُحلا ركب ىلأو ىمالسلا

 يرعلا دنع قب نسللا او ةيتفلا سانعلا أو ىنارفعزلا مس املا آو ”يتمرلا

 ناو ىولعلا مشاه ىبأو نزاخلا دمحم ىبأو ءالعلا ىلأ نب ساقلا ىباو ىناج رجلا

 ىلاذمملا ا أَو يىلاشاقلا نباو كتاب نباو مجنملا ىبو ىرهوجلا نسحلا

 ىجررخلا فَلُذ ىبأو ئربي وغلا نسما ناو عدمألا ءالعلا ىبأو ىبثاشلا ليعامسإو

 0 نمي 00 ىربعلا نه ضايفلا أو قيعامسإلا رمعم  ىلأو - اعزوزرهشلا ند ىبأو

 عمو ؛ ىَصْخُت داكت ال حئادم هيف مهءارو نيريثكلو مهنم لكلو . «رخأتم 1: مدقتم

 رعشلا تاضراقم هسلجم نورضحي نم عم لدابتي ناكو . ةلصب رماي ناك ةحدم لك

 , ءارعشلا هيف سفانتيف « عوضوم ضرعي ناك ام ًاريثكو : هتازاجإو هتاحراطمو

 وحن يرابتف « ناهبصأب ًارصق:ىنب هنأ كلذ نم « هقوفتو هتعارب رهظي نأ لواجي لكو

 : ")لوقي هيفو « ىمتّسرلا ديعس وبأ مهنم 2 2« "'هفصو ىف ًارعاش نيرشع

 الئاضتم اهقافآ ىف مجنلا انس 2 اهنود ظحلت مالعألا ةيماسو

 الطاع نئادملا ضرأ ىف َصبصأف 2 رمْرِه نب ىرسك ًناويإ اهب تخسن

 الثاوم موجنلا ٌمالعأو اهيلع  ًٌاقادارس ءامسلا تلخ اهرت ىتم

 ن6 نكس دق 2 حئافص هنأك ىرجب ٌضارَصرلا ىلع ءامو

 نييناماسلا ركسع ى ناك مخض ليف ىلع ناجرجب وهو « بحاصلا لصح الو

 ورد لوق ةيفاق نزو ىلع ةديصق بيبشت ىف هوفصي نأ ءارعشلا نم هترضحب نم رمآ

 ظ : ىدييزلا بركي دعم نبا
 (© ىَدْئَلَع ادعو هذي كايين هتادنكللا ودنا
 6 2« بحاصلا حيدمب اهل ةديصق ةارابملا هذه ف ىرهوجلا نسحلا وبأ كشاف

 : © هلوق لثمب أحرم 057 ليفلا فصو ىف ذخأ
 هه ن َ فس ب سس هر

 ادر درب تاج وصلا 1 2 . موطرخ ئهرت

 مس ها ّ ه2 1 8مل 1 2 7 2 نسا ع

 ادحو نامدنلا ىلإ هب ريس تلا ةصقار مك وا

 : ىدنلعلاو 5 عردلا :ةخباسلاو 4 ةميتيلا ( 5١ #0 م ةميتيلا )١(

 ظ . سرفلا. هب دارأو « ظيلغلا . 35١5/8 ةميتيلا(١١7

 . 589/8 ةميتيلا (0) . هايملا .ئراجم ىف ناغصلا ىصحلا : ضارضرلا (*)



 ٠باه

 رس

 أدح هنف خفنتل هك رح حت قون هناكو
 3 5 0 ٠ مث سا سو نع
 ادقع نيدوفلا ىلإ انك سأ ناتحورم هاندا

 زعوأف « هل هتبحص تلاط نأ دعب « مجنملا نب ىسيع ىلأ (لغب) نوذرب قفنو
 : هل هوكبيو هيف ىبسيع ابأ اوّرَعِي نأ ءامدنلا ءارعشلا نم هلوح نم ىلإ بحاصلا
 مساقلا ىلأ ةينوذرب اهنم تاينوّدّربلاب تمس ةيهاكف دئاصق ةرشع مهنم مظنو
 0 ل منو عوامل نا نقلا

 قلع و ا كلو رعت هَدْعَ نقذام ٌليخلا هّبفصنأ دقل

 االيصأو | ةَرْكِب هيف | دّدرت ةرفذو نينأ ٍلبَطُصإ 0 فو
 اليهص تاملا ىتح تعّجر ال ةقوقح دايجلا دّرجلا تورولو

 ىّرلاو ناهبصأ ىف ىبرعلا رعشلا ةايح هوجولا ضعب نم روصي ام هلك اذه ىفو
 نري ريكمشو نب سوباق مهنمدقم ىفو تورواب رز ناك نكتلابوب هيرب نبا كايفل
 يذلا قرح كاك هتيمد ُْف نيررخابلا ركذيو « ءاطعلا ُُف مش نولزحيو ءارعشلا

 نم ةنس لك فئاظو هل تناك » : لوقيو « ىسراملاو يبرعلا نتاسللاب لإ داك

 + هيلع دب تاع ف ماقلا ىلأ بحاصلاو ريكمشو نب سوباق ىلاعملا م ا

 , نيتلودلا نم بتاورلا وأ فئاظولا هذه هريغ نيريثكل تناكو . « "” هيلإ قباستتو
 ىراخم تناك » : ىلاعثلا لوقي ىراخحب اهتمصاع قو « ةيناماسلا ةلودلا نم كلذكو

 5 موجب مو ا دارفأ حبو كلملا 0 نحلل ةباثم ا ةلودلا ىف

 ماَّّلل نسحلا ابأ ّمض اهسلاجم نم ًاساجم ركذيو , © رهدلا ءالضف مسومو نفود
 اأو تاكل ىأ نر ده او نما نر نساغلا قيرفشعا باو نارطم ني دمسعااباو

 ىنابيشلا نوره نب ىلعو ىناهبصألا ديلولا نب ءاجرو ىقيرطلا رصن ابأو ىمّئرهلا رصنلا
 ىق مظتني نمم مهريغ ىلإ ىنّرورلا ىلع ابأو ىرونيدلا مساقلا ابأو ىسرافلا قحسإ ابأو
 ع ىرعشلا طاشنلاب تصتخا ىّبلا ىه اهدحو رضاوحلا تسيلو . ءارعشلا نم مهكلس

 مزراوخو ناتسربطو ناجرجو لبحلا دالب لثم طاشنلا اذه اهكراش ندملا نم ريثكف
 ىف ىلاعثلا مهل مجرت نيذلا ءارعشلا ددع غلب دقو. ةارهو: زوناصتو: زاوهالاو سضوافو
 ةيثاللا هع الوفا زور رعاك قيناعو: ةقاف قم رثكا ةضصاخ :نيناررالا قع هتحك

 : ةيفاض تاجرتو ةديرخلا ىف قاهفصألا داملا محلا مجرت نم ىلإ ةيمدلا ىف
 ٠١1١/84. ةميتيلا (") 0 .588/»# ةميتيلا(١)
 . 784/7 (ىبرعلا ركفلا راد ةعبط) رصقلا ةيمد(؟)



 هالآأ

 ةدلب لك ىف رعشلاو بدألا ةاح نم ريثك ةيناريالا تاليودلا ءارمأ بناجب ناكو

 لاكيم لآ ىف لوقلا ١ : ىبلاعثلا لوقي مهيفو « روباسين ىف لاكيم لآ مهنم « ةريبك

 مهعمجو مهفارطأو مهفالسأ مركو ( مه داس ) مهمارقأ مدقتو مهلصأ فرشو مهيب مدقو

 اليو بتكلا قرغتس ا لل ا ا ا لوا نيب

 مهل فّلأو ديرد نبا مهمدخو ىرتحبلا مهحّدم موقب كنظ امو « مالقألا ىحيو جاردألا

 يو مهكلس ىف طرختاو ء ناديدجلا اهيل ال ىبلا ةروصقملا مهيف ريسو ة ةرهمجلا مجعم

 ناكام ىلع ةلالدلا ربكأ لديو . « © رهدلا دارفأو لضفلا نايعأ نم هريغو ا

 اهثارعشو اهئابدأب . ظتكت ال نادلبلا هذه دجن نأ ىرعشو ىبدأ طاشن نم ناريإ نادلبب

 ىلع « قارعلا ريغو قارعلا ىف ةديعبو ةبيرق دالب نم مهريغ نوريثك اهيلع دفي لب « مهدحو

 نادلب / نم اهيلع نيئراطلا ءارعشلا نم ةفئاطل ىلاعثلا مجرت دقف « روباسي ىف اناقلي ام وحن

 . مهل اماقم اهوراتخا ارغاش شع دش مهددع غلبو

 ةميق ةسارد اهءارعش ىف بتكت نآل ةح اص ىهو « ةيناماسلا ةلودلا نادلب "ل

 , ةيلاتلا بقحلا ىف ًاضيأ لب مهدحو نييناماسلا دهع ىف ال اهب رعشلا طاشن نع

 نييرايزلا ةمصاع ةيناجّرِجلاو ىرلاو ناهبصأ لثم ةفلتخما ةريبكلا ناريإ نادلب لثملابو
 ةمصاع ةنّزغو ىناذمهلا نامزلا عيدب حودمم دمحأ نب فلخ ةمصاع ةارعوب هورارعو

 كك نولا ءارو امف شاشلا دالب ىتحو « اهلثامب امو نادلبلا هذه لكف « نييونزغلا

 لثم مجارتلا بتك نم امهريغو ةيمدلاو ةميتيلا ىف اهءارعش مضت ةسارد اهل درفت نأ

 . ناكلخ نبال نايعألا تايفوو توقايل ءابدألا مجعمو ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبط

 رهنلا ءاروام ىلإ ناريإب رعشلا نأ هيلإ بحي بتكلا هذه ىلإ عجري نمو
 مساومهل نوميقي ةدلب لك ىف هتاعرو ءارمألا ناكو ءناسل لك ىلع ناك

 مهاردلا فاالا ءارعشلا توبه نولازيال ءارمالاو ءارزولا ناكو ءدايعالاك

 ؛ ًاريثك اقادغإ مهيلع نوقدْغُيو انب رم اك « تابترم محل نونّيعي اوناكو « ريناندلاو

 لصحب ملام عا مالا كولملا نم قوجلسلا رعاشلا ىدروييألل لصح هنا لاقيل ىبح

 دقق « ءارعثلا رئاكتي نأ بجع الف . هرصم ىف اه نبالو هرصع ىف تسلا

 اهل .مجرت ىّتلا .تاثملا نم ًارعاش ىرت الق كلذلو : نع دة الم ةليسورغفلا نإك
 وهو الإ ةديرخلا ىنابصألا داعلاو عدلا ق ىزرخابلاو ةميتيلا ف ىللاعثلا

 . ميعنلا تناوب اهل حتفت اهلعل ناهشاب يسكت

 )١( ةمشيلا 000



 هاب

 اًكزج َدَعِب ناك دقف « ناريإ ىف طاشنلا ىلإ رعشلا اعدام لك هدحو اذه سيلو
 رسلا وه اذهو « فغش ىف ابيلع نوفكعي سانلا ناك ىلا ةيبرعلا ةفاقثلا نم ْأَرجتي ال
  هتاذأ ةذهخئيو ع رعشلا مظني وهؤ الإ ةثيبلا كلت ىف ًافوسليف وأ اهيقف دحت الق كنأ ىف

 د ا ا ل ل ا
 تآلا نه رعشلا نود اوناك مهنأكو ع, ءاهقفلا دنع كلد عمو ع انيس خبا دلع

 هيقفل مجرتي نيح رخآ ىلإ تقو نم هدجت كنإف هتاقبط ىف ىكبسلا ىلإ داو هووطت

 زيزعلا دبع نب دمحم مجرتي هارن نأ كلذ نم ,  لزغلا ريغو لزغلا ىف ةفلتخم ًاراعشأ هل ركذي
 ةيلزغلا تاببألا هذه اهنم ًاراعشأ هل رك ذيف 535 ةلس قوتمل ناسارخ ةمئأ دحأ للا
 )١( ةعيدبلا

 اعلا تكا ياسا قابلا فرقا عا م واعاب
 هتان .قلغأ. راع م 51 قش. ..فياجألا ”ةعامسا روطا دات

 هَبايث ّقشف ًابلق وردص ىف دحي ملف داؤفلا قيزقل ىوهأ ريتا ع
 عم

 ىعفاشلا بهذم رشان ىئشاشلا لاّفقلا رصعلا ىف ةيعفاشلا ةععأ رابك نمو
 نأ كلذو « ريفنلا ماع مورلا وزغل هموق ف حاص نم ربكأ ناكو «رهنلا ءارو يف
 نيملسملا دعوتيو اميف هدعوتي ةديصق ب ةفيلخلا ىلإ لسرأ مورلا روطاربمإ روفقن
 . 29 هلوق لثمب

 وحل اعملا مويعسر الإ هك مكنهول اهيف قبب مل مكروغ

 جورسو ( شطيرقإ) تيرك ىف هفالسأ تاراصتناو هتاراصتناب رخافي ىضمو
 هرخف هيلع ةرو سوسرطو ةصيصلاو شعر "وب داو عاني سام اولا ىللعو
 مهيلع نيملسملا تلاد اهنا انو لا كفا ةنانط ةديصقب لافقلا خيشلا افق ةيشفلو

 ىراوحلا فالاآ نم اوبسامو مهاجر نم فولألا تائم نم اولتق امو ةلواطتم و

 قعاوص ناو « نينسلا رم ىلع فالآلا فاالا نم اوبسو اولتق ام لب « تايمورلا

 كلملا دونج نينناساردلا فوحز مهيلع اهلسرت « هدونجيو هب لزنت نأ كشوتل توملا
 5 ا اهضيضقو اهّضّقِب فحزت ىتلا (ه835- مله0٠) حون نب روصنم ىاماسلا

 دار 2 ةتيمملا 20

 مئاوسلا دارجلا َلثم َةَمَوُم اهكويخ رجحت ناسارغ < كّتنأ
 اهدعب امو 250 ىكبسلا ١( مل ا



 ةاباع

 ا 4 هرم ب لا هل ِ 2 ع . 5

 مئاشم ريغ ءاجيهلا 0 سيماحا ةأح نابشو لوهك

 مراخغلا تاذ نيطنطسقب لانن الجعم ًادينف قتلا لضفب وجرنو

 مساقملا ف ًاعاق قيل :ضداي ردا هللاو روفقن ىرن كانه

 م اغملا ماهيس ًاعمج اهلاومأو اهلهأو ةّط رد ف. انل رخو

 مدان نايزخ نوف هنم عرميو مسا نالذدح نس انم كحضيف

 ىف ًاراعشأ لكلا مها دقن :نورينك ىعفاشلا هقفلا ىف ةعا .-لافقلا .٠ ءاوؤف

 دنقلا .:تفوضتلاو دهزلا ءارعش نيب يشمل مهنم مج رتنسو 2 دهزلا

 مجرتنسو ىناجرألاو قاج رشا ريرعلا يع نيب لع امه نييضاقل ًاراعشأ 0 كيلا

 نييردفلا تراس ئىدر بألا هيقفلل ةفلتخغ ًاراعشأ دشنأ اى «٠ حيدملا ءارعش نيب اهل

 طقس ناويد زيزعلا دبع نب ىلعل ناكو « ىناجرألا لثم ريبك ناويد هلو ءرخفلا ءارعش

 + اقرأ هنوملظت نونا ناك ريقلا ةويظنساوقنلا لاك موق نسور ضنلا كونو

 هل مجرت دقو « نيثدحملا نيب هنع انثيدح ّرَم ىذلا ىَيْسبْلا ىباطنلا دمحم نب دمح لثم

 اضيأ همظني ناكو « هرعش نم ةفئاط هل دشنأو عبارلا اهئزج ىف ةميتيلا بحاص

 رخاز وهو «رشني امل رعش ناويد هلو « ىرشخمزلا لثم نم ميركلا نآرقلل نورسفملا

 ناكو « ةفلتخم اراعشأ ىزارلا رخفلل مجارتلا بتك ىورتو . تالاهتبالاو ةيعدألاب

 داح نب ليعامسإ ىرهوجلا مهنم ءرعشلا نومظني نييوحنلاو نييوغللا نم نوريثك

 ىلاعتلا ايف: ديقرأ ةعقلا نم 0 ءزجلا ىف ةمجرت هلو « حاحصلا مجعم بحاص

 لمجما ىمجعم بحاص سراف نب دمحأ نيسحلا وبأ مهنمو « هراعشأ نم ةفئاط

 نم ةفئاط دشنأو ةميتيلا نم ثلاثلا ءزجلا ىف ىبلاعثلا هل مجرت دقو « ةغللا سيياقمو

 ظ : "' هلوق لثم نم هرعش
 م ملا 6 6 0 3 0

0 

 ةميتيلا همك نم. لوألا وح ُْق ةمجرت 0 )ع قي ةنع روف نيا مهعمو

 دا ىذلا هلوق لثم نم ةعيدب راعشأ هل هلو » رضقلا مدرع لوألا رجلا ىف كلذكو

 0 جلاعفلا

 ماصف راتوأو متن ىلإ -حاص ا اذهل 0 0

 374/١. ةميتيلا ةمتت (*) ءادشأ نسا مك

 40 /»م .ةميتيلا (؟)



 حاحصلاو رسكملا قرولا 0 ًاراثن انعسوي كِيألا نأك

 حارقلا ءاملا ىوس تبرش امو حارب 0 تلع ناك ديت

 حارب ًاحارأ هلك قفصت ىَواَشَ ير وص ناك
 .رعاش نع هلقن ىبعم ىلاعثلا هل ركذو « اَذدَق ًارعاش ناك اك ٠ ا 0 ناك هنا انب رمو

 . طملا اذه ىلع قورعملا ىمسي هل رصاعم ىسراف

 رطقيف ليحتسي نم مدلا لب امد ىِردَم ام نونظي
 ديا درولاو كيرلا فاق- ضربا اك غو مدلا هدي امان

 لاله وبأ رعشلا مظنب اورهشا نيذلا ةيدقنلاو ةيغالبلا ثحابملا باحصأ نمو
 ةفئاط ىناعملا ناويد هباتك نمض اك هش دقو نويعانملا هتاف تحاض: قركسلا

 ةميتيلا بحاص ىلاعثلا هلثمو , هر اهشا ضعب هل اومجرت نم نعل راش نم

 ف انف اداراعإ فخ ةنلكع واعكا هلو دذلا ةردقت'كنارظت نضع نع. كيد اني رهو

 بحاص ىناجرجلا رهاقلا دبع اهلثمو : ىرخألا هبتك ىفو فراعملا فئاطل باتك
 وهو . هراعشأ نم ةفئاط رصقلا ةيمدب هتمجرت ىفو « ةغالبلا رارسأو زاجعإلا لئالد
 يس ل ل لا
 اكو . نول لك نم نيفقثملا ةنسلأ ىلع ىبرعلا رعشلا يباني حتفت رّوصن نأ اب اندرأ
 هل مجرتي ًاريبك ًابتاك دخت داكت الو « نيواودلا باك عيبانيلا هذه ىلإ 7

 بلغي داكي هرعشو الإ ةديرخلا ىف داعلاو ةيمدلا ىف ىزرخابلاو ةميتيلا ىف ىبلاعتلا

 داكي هنإ ىتح « راعشأ نم مهام ىلع مهتمجرت رصتقت مهنم نيريثك نإ لب . هن
 نييناماسلا دنع ةيرثنلا مهراثآو اهباتكو لئاسرلا نيواود بقعتن نأ ريسعلا نم نوكي

 لودلا هذه بانك نم ريثكو : ًاوفع أي ام الإ ةقجالسلاو نييونزغلاو نييمز راوخلاو
 لثمو روهشملا بتاكلا ىمز راوخلا ركي ىلأ لثم ةيرعش نيواود مهل تناك تارامإلاو

 4 مهنيواود ىلا انفلسا |مف انرشا دقو ىرزخابلاو ىبسبلا حتفلا ىلاو نامزلا عيدب

 نأ نوري اوناك مهبارضأو مهنأكو ٠ ىناهبصألا داعلاو دابع نب بحاصلا مهلثمو

 . ةيبدالا ةرهشلا .اهبحاصل زوحّت ىّتلا ةلوادتملا ةيبرعلا ةلمعلا وه رعشلا



 سوه

 | حيدملا ءارعش

 ءارمألاو كولملا هبلطي ناك ذإ « ةطرفم ةرثك رصعلا اذه ىف حيدملا رعش رثكي

 ءارعشلا ىرت ةديرلاو ةيهدلاو ابتمثو ةميشيلا أرقي نمو - ةاضقلاو ةالولاو ءارزولاو

 وهو « حيدملا ىف مظني نأ ىماسألا رعاشلا لمع نأكو « مهيرصاعم نوحدمب ًاعيمج
 ىّبلا تايطعألا ةرثك انب تّرمو « شيعلاةهافرو بسكلل ةادأ ناك ذإ ىعيبط ءىش

 ءاراولا ةييكتاوو ذخأي - مهنم ريثك ناك وأ - اوناك مهنأو ءارعشلا اهذحاس ناك

 ىف ىناهتلاو حئادملا اهباحصأل نومّدقي نيذلا اهؤارعش ةرامإ لكل ناكو : ماكحلاو

 ةكلوويفا لك ناك لب « ةيمالسالا ريغو ةيمالسالا ةفلتخملا دايعألاو تابسانملا

 ةلودلا دنع ًاليلق فقنو « ةعئارلا حئادملاب نودْعَيو هيلع نوحورَي نيذلا هؤارعش ريزو

 رعاش غبني دكي مل ذإ « القتسم ًاناويد فلؤي داكي ةلودلا دضع ىف مظن ام نإف ةيبيوبلا

 56-55 اله 5 ةنس ى زاريشب ىبنتملا هدصقو « هحنادم هل مددقو ع هدصق الا نارا

 هيفو « رعاشلا ىمالّسلامهتمدقم ىفو قارعلا ءارعش هدصق اك « ةعيدب دئاصق ةدعب
 ظ :: 00:نمرراوحلا ركب نبا :ةقطارم :لوقي

 رقفلا" كيور: فعتر هلم ةيرغاو» علقم. نادي .مايألا ىلع بيرغ

 رك فلاي نلخ انزع نآل انيقري لج كلا نسل نسلاب ١1 هلا كيبحف

 ى ىمز راوخلا عنص ام وحن ىلع مهحنادذم ىف لاونلا ىلإ 5 ام ًاريثك اوناكو
 كديعس ىبألو ء ةريثك حئادم ةلودلا رخفو ةلودلا ديؤم قى تيم .غ لوألا يبل

 : '"' هلوق لتعم نعت لوا ف ةكيذب حئادم ىمتسرلا

 ماع .فكباتو: ةودمت' ..قالاتو ار ككلتو ايلا دف تقي
 قا عل

 رخاز رحبلاو رحبلاكادت وفقيو 2 ٌرهاز ٌردبلاو ٌردبلا كانّس دري

 2 ل ل

 دئاصقب هحدمو ناكر 1 يد هيلع دقو ىذا ىنتملا لثم ةديعبلا 2 55

 )١( ةميتيلا 777/84 . | ) )7١#م.اس/7 ةميتيلا .



 نفيا

 كللذكو « ةديج + كا هيف هلو « يقارعلا رعاشلا يدحلا ”ةئاتق“ نبا لثمو 9

 "17 ناهيصأ ىلإ همودق ىف هلوق لثم نم دابع رب بح

 هِقْرط ْ ترج ايندلا امنأكف قبس ىف ًامّدقم سيئرلا مول

 هَقفأ ىف اهدوعسو و يدع ٠ "ايمودحت همر

 انب ترمو « دابع نب بحاصلا هلان ام حئادملا نم لئي مل 100
 هدفي نوريثك مهءارو ناكو . هباب نومزلي اوناك نيذلا ءارعشلا نم ةفئاط ءامسأ

 نم . سداسلا بابلا هتميتب ىف ىبلاعثلا ممل دقعو « ةيقارعلاو ةيناريإلا نادلبلا ىّتْش نم هيلع
 « ىمتسرلا ديعس وبأ هيحدام نم ناكو « هيف هحنادم ضعب مهنم لكل ركذو « ثلاثلا اهنزج

 : 2 هلوق لثم نم ةريثك حئادم هيف هلو

 دانسالاب . .قاسألا' ”ةلريصوم رياك نع ًارباك ةيازولا ترك
 هاه .خع ليعامسإو 0 5 ذابع سابعلا نع ىورَي

 امتروذإ اهركو نم ومالا ىلإ جردو اهرجج ىف ةرازولا نم أشن هنأب هحدمب وهو

 ىف ءارعشلا ةداع ىلع اناخا هك ُْف ةطرفم ةغلابم غلاب يا ناكو « هئابا نع

 ظ (© هيف هلوق لثم نه ءرصعلا

 ِداَجملا ةعأ 0 الإ تنثنا اما دبعي هللا ريغ ناك ول

 ربجلا لهأ عق هنأ بحاصلل ركذي ةديصقلا سفن ف ها زو نذل اهحب قلاع ىف

 : لوقي « ناسنإلا يف ةدارإلا 6 0 رودقم ردق ءىش لك نأب نولوقي نمو

 داقالاو ردح نلفأ تمص كرز مركأ مالسإلل تبصنو
 نب ليتل لاو ةضانالا بلاس نيب ةللضلاوب تال دعا ايئانا :بحاصلا ناكو

 ربجلا لهأ بقعتي بحاصلا لعج ام وهو « ميدق نم ةفورعم ةماع ةعيشلاو ةلزتعملا

 ةديصق نم ىمزراوخلا ركب وبأ هل لوقيو ٠ ىمتسرلا ديعس وبأ لوقي ام حص نإ لاكنلاب
 ش : )5

 ةلئاش ىلاعملا َماَوت ظقيأو 2 ٌهلعف لدعلاو َديحوتلا ّرصن ْنَمو
 اها كاك لب , بسحف ءانث نكت مل حئ ل نع ل انركذ امناو

 ةميق ىهو « هيب را كلذل ىهو « ءارزولاو ةءازهألا لاغأل ذهبت

 هيف

 , 017/7 ةميتب (*) 0 اا“ ل

 .714/84 ةميتب (4) مدح وحلا» نش و



 ةا/ا/

 « اقافيو امله اةقراسلا ونوسعلا ىف ناك حيدملا نأ نونظيف نيريثك ناهذأ نع بيغت

 نم تضاخ امو ةيبهذملا اهتاهاجتاو ةلودلا لاعأل ًاليجست ًاضيأ ناك هنأ نيسانتم

 حئادم نم اممتتو ةميتيلا باتكى دجن اموحن ىلعو . تاراصتنا نم تبسكو بورح

 3 نعل لقفل مهئار زوو نييناماسلا حئادم اهيا ناروووستوو

 ©) ىشاشلا ىلارطملا ل لومي هيفو « انفلسأ ابك ةيسرافلا ىلا ىربطلا خيرات

 " ايكنا ودعلا ىشخيو افرع ىل لولا ىّجري نيح كانولب

 ارورض ًارارطضا الإ كت لوا اعوفت ارايتخا الإ كت ملف

 هيلا فاشل نونا كلوا 7 نييناماسلا :كئاق روجسس: نب خس وبا :ناكو

 ل قو ةيرايزلا ةلودلا ءارمأ اناقلي ةروصلا سفنبو . ةفلتخم حئادم

 اثيغ ناكو « ءارعشلا نم ريثك هحدم دقف « « ىلاعملا سمش : هبقلي ةفيلخلا هبقل ىذلا ريكمشو

 . هحندم نماورتكأف ءاراردم

 نييناماسلاو نييرايزلا دنع ًاعيرس م اهل انضرع ىّيلا حئادملا هذه نأ ىلإ ريشن نأ دبالو

 ىلإ ىضم امف انرشأو « ةديشم روصق نم موقلا ىّنب ام فصو تنمضت نييبيوبلاو

 ريش نأ كمال افراوب .دناهفصاب قاع نبت”يحاضلا اهاتب ناد و :ءارعتلا هملظتا ام

 ىلإ نيح نيح نم .لالطألا فصوو مادقلا يبفلا يعاانم كامدتع ارتهق ءارعشلا نأ

 تامدقم ى اليوط هدنع نوفقي اوناكو عيبرلا فصو اهنيمضت نمًاضيأ اورثكأو . نيح

 . امتارزوو ةيونزغلا ةلودلا نيطالس حئادم ىف كلذ داو ةورسلا دعي حئادملا

 بقلملا ىونزغلا دومحب حيدم ىف ةيسرافلاو ةيبرعلا نيتغللاب تمظن ةريثك دئاصقو

 عئار ر نمو ع دنحلا فو يدل ءارو امو ناريا ىف هحوتفب ةداشإالاو ةلملا ن موفاو ةلودلا نيميب

 00 (9 اهيف لوقي ىناذمهلا نامزلا عيدبل ةديصق هب حدم ام

 ناعيا هللا دازو - هًَءاش ام هللا  ىللعت

 ىااثلا ردنكسإلا مأ  جاتلا ىف نودي رْفأأ

 نالسب انيلإ  ةتداع دق ٌةعجرلا م

 كاماس  مجنا ىلع  دومحم سمش تّلط
 ناقاخ 1 ًاديبع مارهت ]

 ناديملا وأ برحلا َليفلا بكر ام اذإ
 ناطيش بِهكم ىلع ًانطلس كانيع 2 نأر

 )١( ةميتي ١١5/54 ةميتيلا ( ؟) . ًارورضو 595/85 .



 هع

 ناجرج 'ةحاس ىلإ | دنملا ةطساو نه
 نانا .نضقا . ىلإ ننلا قلضاق .قيمز

 ىضق ىذلا دويتاجاسلا مع ءارع . لاو ةوروظسالا سرفلا كولم نم نوديرفأو

 ناريإ مض دقو « ىكرت هنأل ناقاخ نبا هيمسيو « مهرايد كلتماو دومحم مهيلع
 راكيو عضوملا اذه ريغ ف انب رم امك نامركو سراف ىميلقإ ادعام هكلم ىلإ اهعيمج

 مد باتك ى نوبقاعتي 51 « كلملا ماظن ةصاخو ؛ مهئارزوو ةقجالسلا حيدم هدعب

 نممو « ًاماع رشع ةعبس وحنب هلبق فوت ىزرخابلا اهفلؤم نأ عم  تارشعلاب رصقلا
 ىف نالسرأ بلأ هناطلس حوتف ىو هيف هلو « ئوّرَهلا ضاّيفلا هحاّدذم نيب مهركذ
 رارجلا سونامور شيج اهيف رك ذي « ةعيدب ةديصق ةطنزيب روطاربمال هرسأو ىرغصلا ها

 قحسف هرحن ىف هديك هللا 5 مرجلما تاس را حلاو ةأنمو

 نالسرأ بلأ ىدي نيب فقو و روطاربمإلاريمأو ءىَصخي ال ام هنم لتقو « ًاقحس هشيج

 نيفارفلا هاك كلذ روميو فيت بارتلا مثلي ضرألا ىلع ىوهأو' : ًاعئاخ ًاليلذ
 +07 دف نيلشملا نقط نالسرأ بلا عم هتدايقو كلملا م اديشم قورملا

 هيراغو مشألا دحملا لهاك مكل 8 اودع ضرألا كولم ام اذإ

 ةيهاوم تامركملا موي 2كيتاهو هفويس ىيذهف ًالْهَم هدساحأ
 نارتطلا دنع مهحيدم ىلاوتيو مهؤارزوو ةيقوجلسلا ةلودلا نيطالس ىلاوتيو

 نم نوريثك هئارزوو رصعلا ءارمأ ءارو ناكو . امهيرصاعم نم امهريغو ىناجرألاو
 .ةريثك دئاصق مهيف تجّبُذ دقو « مهحنادمب ءارعشلا مهّصخب موقلا ع

 ةميتيلا فو « ديلاوملاب ًاضيأ لب ءاببسحف دايعألاب ال ًاريثك نوبي اوناكو
 ءاهقفلا حيدم رصعلا ىف رثكو .ةفلتخم تاعوطقمو دئاصق كلذ نم ةمدلاز
 هدشنأ ام كلذ نم « مهب نوبجعملاو مهوديرمو مهذيمالتإ مهحدمي ءاملعلاو

 نم ناكو هللا ةبه نب دمحم قفوملا مامإلا ه5 انهن قف نايف الا نوما نال سررعأللا
 : ا"" ةليوط' ةديصق نم هذيملت لوقي هلو . روباسين ىف ةيعفاشلا ةعأ

 5 ا كيسا هب نمو لجالا ىلوملا اهيا اي
 ا تاه ها ب 1

 ارونم نايبلا راكبأب ًانصغ ا توبصمتو» تعزو كنا

 ل ل و بل ارتي ةيئار 6 يعن نع قيال

 )١( ةيمدلا (؟) . اهدعب امو 7 ةيمدلا ١/44 .



 ها 4

 ةرهاظلا هذه ةلمكت وه لاح لك ىلعو . ّشمد نينع نبا نأ ريغ « بطلاو ةفسلفلا ىف

 نم مهتذتاسأو مهخويشل نيديرملاو ذيمالتلا حئادم ةرهاظ « ناريإ ىف اهآر ىتلا
 ةئيبلا كلت ىف حيدملا ءارعش نم ةثالث دنع فقن نأ انب ريدجو . ءاهقفلاو ءاملعلا

 ا الو نارذطلاو ىلاجرجلا زيزعلا دبع نب ىلع مهو « هتروص انل حضتتل

 ىناجرجلا زيزعلا دبع نب 2 ىلع
 مهب جرختو ء اهخويش ىلع عمسو , هابص ىف روباسُيت ىلع دفو « ناجّرَج نم

 ديؤم ريزو دابع نب بحاصلا هآلو مث ناج رج هنطوم ءاضق ىلوو « ًاهبان ايعفاش ًاهيقف

 هذه ىف لظو « اهب ةاضقلا ىضاق هلعج مث « ْىَّرلا ءاضق ةلودلا رخف هيخأو ةلودلا

 هل مجرتو « اهب نفّدف ناجّرَج ىلإ هتوبات لمحو 887 ةنس ىوت نأ ىلإ ةفيظولا
 « ملعلا ةقدح ناسنإو « كلفلا ةردانو « نامزلا دّرف وه » : لاقف هتميتي ىف ىلاعَتلا

 مظنو ظحاحلا رثن ىلإ ةلقُم نبا طخ عمجمي « رعشلا ركسع سرافو . بدألا جات ةّردو

 هيف هنا فيكو (« هموصخو ىبنتملا نيب ةطاسولا » هباتك نع ثيدح انب رمو . « ىرتحبلا

 روصي باتكلا ىف وهو . هرصع ىف رهظ دقان مهأ هلعل لب , زاتمم ٍدقان نع ردصي

 قوذلا اذببو . ىصمايرعش اقوذ روصي اك « هئيدخو هميدق ىبرعلا رعشلاب ةعساو ةفاقث

 ىف هحتادم نم ةفئاط ىلاعثلا هل ىور دقو « حيدملا ريغو حيدملا ىف ةراعشا مظني ناك

 « ناتٌسِربط بحاص ريكمشو نب سوباق ىلاع لا سمش ىو ناجرج ةالوو هرصع داوق

 + :هلوقا لكم نع هع دم قف ىلعملا حّدِقلا دابع نب بحاصللو

 الوسلا نامزلا نم متالَعلا لات وٌولعب ىذلا ُمّرَقملا اهبأ اي

 ؟لفسلا ايفل مساق هاوتكف© ةاهقازرأ رولا لع كادي تمسق

 ناك اذكلو , مهقازرأ نسانلا لع مسقي بحاصلا لعجب نأ غلاب ىهو' 0

 ناكو : فيرط ىنعمب اهنم ىأي نأ لوا رعاش نك اكو ريت ف تحتست

 لا غالب تعي هلو م ميفص قو قرار ىلع تالصلا قدغأ ًاضايف ًارحب بحاصلا

 ظ : ًاعيمج رعشلاو رثنلا ىف اهب فرع

 اهدار هع :طاقلألا .كاطاوقج ”كفلاوب ناعما .كازفأب ةكنن

 ةرهازلا موجنلاو 585/5 نانجلا ةآرمو ه5/# بهذلا مجعم هرعشو زيزعلا دبع.نب ىلع ةمجرت ىف رظنا(١)

 ٠ .؟١ه/ع  ناكلخ نباو اهدعب امو ”/غ ةميتيلاو ١4/15 ءابدألا

 تارذشو 77١/1 مظتنملاو 459/8 ىكبسلاو 8/8



 هر»

 رص

 اهداعيو اهقورسم ىلع انْلَضَح  ةعيدب عارتخا انلواح نحن نإف

 ةبيرغلا ىلاعملاب هدمت لازت ال ةبصخ ةكلم هل تناكو « فيرط ىبعم وهو
 هاوغ لكم عرق اخد قف اهقووي فيك اهيضتتيب تنك كردي زناكو يف رااقلا
 : بحاصلل

 لَبَقلا اهبيذت تانجو نع ُلَدَعلا اهّضغب نوفجو ال
 03 ألا هيو كاقيض رحأآ .اتإو:ةلاوذ قع تاغ قم نئاعأاف

 صرم نم لبي نيح هتشنهت ى ىرخأو « ةعيدب دئاصق .ضرمي نيح هتادايع ى هلو

 ىف هلوق نمو « هئاكذ دقوتو هنهذ بهلت نم اهليختي ناكو « هدسحجي تلزن ىمح وأ هب ملأ
 +: .ءاققلاب ثلا هي

 بوتيو انءام ع علقيو 2 بيطيو هلظ ىَدْنَي رهدلا كب
 ىرابتو ناهبصأب اهانب ىِتلا بحاصلا راد فصو ىف ةليوط ةديصق ىلاعثلا هل دشنأو

 نوّدرب ءاثر ىف ةهكف ةديصق ًاضيأ هل دشنأ اك « انثيدح ىفرم ام وحن ىلع اهفصو ىف ءارعشلا
 * هلوقب اهلهتسا : مجنملا نب ىسيع ىبأ .

 ىّرعُم ميركلا نإ ةازعف اّرعو كاهّدام هللاو َلَج
 ًاركو ناصُت دع عدت مل رهد ثادحأ تملع دق ام ّىه

 ةمّدقم ةعيبطلا لعجي نأب هيف قتكيال ايدي احر حيدملاو ةعيبطلا نيب جزرمي ناكو
 هلمع نمو حودمملا نم اءزج اهلعجي لب : هلوح نم ًاريثك ءارعشلا عنصي ناك ابك حيدملل

 ضايرلا ضعب فصو ىف لوقي « هل ةارم اهنأكوأ « هنم ةروص اهنأاكو « هركفو هميشو

 ؤ نا ع كارت ىزيصتلم نب يف دعم أل همام ةرعاشلا ةليمتللا

 ابئاحّس اهيلإ تيدهأ مأ قفدت © اهضاير نيب ذاتسألا دي ْتتابأ
 كار هيلع نلجت ةيكاوج -كدتعاف ذل * هقالخأ . .اهمبلاا
 اقارك. قيالا» نذرا نع اكمال ووك نرخ رم ةفعرأ

 ابعالم اهنم راتخي نأ لموت ْتَنيّريف اهوحن وُبْصَي هئلاخآ
 اناقلت اك هلدغ ىف اناقلف ةردق ىعو + ةيريوصتلا رعاشلا' ةردق لغ لدي ام:كلذ«ى علو

 : هبلق ىم عم ةسنأ ىلايل ضعب فصي هلوق ىف أرقن ام وحن ىلع « هحيدم ىف
 مالحأ هناك 2نامز نم نايش» نينا لايلو

 ماَدُه َنْهُسْنأو ةتارئاد سوتك ابيف تاقوألا نأكو

 - , لظلاو فنكلا : ارّذلا )١(
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 ماهوألا اه دلت ىو الويفر .فلاوب ده قل

 ريجمت ضاعت « ماح ىف شيعي ناك هناكف « قيقد لايخ نم تايبألا ىف ام حضاوو

 لا 0

 كقالخأ َنسحأ هلوأف  ثلقاتشب تقوشلا حرب دق
 كِقاَشُع رخخآ هنإف د عراو هقدنت ١ هل

 ةعتم هاري ٠ ملعلاب انوش هلك كلل رنا ناكر نا انقر دهرم اروع اة نااقنلاو

 ملوش يقلل دق عمل ص ةعارقلا ولف افاد: لا ناك هك تلو ع كنون
 انيلدح عجاكلاو تبلل تريك" نع. .قعلا" 20 فل ان
 ا ةاويتم .نقشلا" 3 ٍ املا: ندم قاع 1 نك نحب

 هنت الو ابهر ال +: مانالا ةديدتق نأ هنبقت تناكتو .. :ةذل دع اهيسق ذل ةءارقلا ةذلف
 ا ل ميفو ء توملا ناوحلاو لذلا نودف

 : لوقي كلذ ىو « ىربكلا ةيانحلا هذه هسفن ىف فرتقا وه نإ
 00 0 10 : ا

 رح ىنا ىوس ىند امو بنذب ىببوني موي لك ىالا د
 21 5 ] ا ا

 رهدلاَو 0 52 : يلا ىلع هَ نائش لاما . نيون كنف

 ةاك رمد ىلا قيقحلا رق ماسر اخ ةويمك نكذلا فلا اذه لثم نإ

 :سفنلا :ةزغ ف "ةعئار: كلاأ هلو ملا كوب عقيرطلا هاله ىف ةيلطت ناب انف + ناسنألا

 اذه ىلع اهيف ىضمب وهو « هرصع دعبو هرصع ىف ترهنشا « ءاملعلا سفن ةزع ةصاخو

 ظ : طعلا

 احل لذلا :يقفوع نع ةلعرب اما ةاقان ”رفاقا كف ل  ةولوقن
 را

 معلا ليم دللا سنخ كلوب را مق: تلق ؟هنت اذه لق اذا
 هو

 لس ىل هّنريص عمط ادب لك ناك نإ ملعلا قح ضقأ مو
 ع نكل تيقال نم مدا ىجهم ملعلا ةمدخ ُْف لذتبأ ملو

 اَمّرَحَأ ناك دق لهجلا عاف نذإ  َةَّلِذ هينْجأو سرع 4 يلا

 همجي ىبحا .عاطألاب هام ل َناهف د نكلو

 ىصقأ ىلإ هتمارك ارعشتسم ناوحلا ىبأي ىذلا رحلا ملاعلا سفن تايبألا ىف روصي وهو

 « هسفن ىذؤي ام هنم هبيصي دق لهنم نم ىَوَرَي نأ ممش هدعب ام ممش ىف ىيبأيل هنإو « دح



 كت

 عم رودي وهف سيرا ةراود هبشد أم ىلإ ملاعلاب لوحتي ىذلا ايندلا ف عمطلا ىردزيل هنإو

 من ور ارسم تطل اهنا نيهملا

 . ملأ ناوهب هرخللاو ةوسد لب ملعلا ةمرح اونوصي مل نيذلا سوفنلا راغص ءاملعلا هل

 ْ 017” ئارغُطلا

 بقل هيلع بلغ ىذلارعاشلا بتاكلا دمحم نب ىلع نب نيسحلا نيدلا يؤم ليعاماوبأ وه
 ىف ءاشنالا ناويد سيئر ةداع اهبتكي ىتلا ةّرطلا ىهو ؛ ءاَرتّطلا نيواود ىف هلمعل ُقاَرّْطلا
 ردصي ىذلا مك وأ ناطلسلا توعن ةنمضتم ظيلغلا طخلاب ةلمسبلا قوف بتكلا ىلعأ
 ل للا فوسالا علا ىلا ةيساتت ةيبرع ةرسأل هال ةنس ناهفصأب دلو دقو . همساب باتكلا
 هنأ ىلع لدت ةقيمعلا ةرقلعلاو ةيبدألا هتفاقث نكلو هتأشن نع اهيبضاو انيك ةقرعتا ةلو
 ةذباهج ىديأ ىلع فقثت هنأو هرافظأ ةموعن ذنم ءاملعلا تاقلحو ملعلا رود 1 فلتخا

 تافنصم ابيف هلو ( ءايميكلا ) ةعنصلا باحصأو ءابدألاو ءاهقفلاو نييوغللا نم
 « هناسل ىلع رعشلا لاسف « 0-0 ىف تظقيتسا ةيرعشلا هتكلم نأ ودبيو . 58
 ناويد بحاص دمحم نب هللا لع مهيلع دفو نم لئاوأ نم ناكو ؛ ءاسؤرلا ىلع هب كفوو
 ريزولا ىلإ هلصوأو ناويدلا ىف ًايتاك هنيعف ) هرعشبو هب ئديعأو: 2 نالسُرأ فأل ءاشنإالا
 ىربك ةرماؤم ىف لضفلا كرتشا نأ ثدحو « هب بحرو « هيف هحنادم ىلإ عمتسافكلملا ماظن
 ظفحي ٌارغطلا لظو , نوجسلا بهايغ ىف هب قلأو « ةرماؤملا تفشكناو كلملا ماظن ىلع
 كلملا ماظن ناكو . هحيدم ىف اهجيدي. راعشأ ضعبب هتنحم ىف هيساويو هعم هعينص هلا
 ىف لمعي قارغطلا لظو « هبحاصل هئافو نم ًائيش رعاشلا ىلع ذخأي ملف ٠ : ًافيصح

 « ناتيئاب هيف ةعيدبلا هحنأ دم نمو تايسانملا ىف هحدمي هب هتلص ىلع لظ اك ١ هتيواود .

 : هلوق ةلكاش ىلع برغلا ىفو قرشلا ىف ةلودلا شويج تاراصتنابو هب (هيف ديشي

 لوبناتسإب ًايدق عوبطم ىقارغطلا ناويدو . قوجلسلا

 حرش اهحورش مهأو ال حورش عم هتيمال تعبطو
 . ( ةرهاَلا عبط ) ىدفضصلا

 ءابدألا مجعم هرعشو قارغطلا ةمجرت ىف رظنا(١)
 ه4 قاعمسلل باسنألاو 186/7 ناكلخ نباو

 ةديضق ىلع 2 .ىدفصلا عالما 3 --

 0 ( دادغب ميل هال داوج ليك ىارغطلا

 رصعلا مجعلا دالبو قارعلا يف ىبرعلا .رعشلا

 م١٠ 8.07 ص لييمودلأل .برعلا دنع ملعلا 02)

 . 6١ه



 هربا

 00 براغملا تايرخأ هنم جترتو هتحن عزرت قرشلا ىصاقأ 000

 . ببئاتكلا لبق بتكلاب مهمزعم مهدارط لبق بعّرلا 2

 قدي لازي أل اميشربةل هلرتنو يفوت نأ هتجوز ثبلت امو ؛ 2 جوزتي ءانثألا هذه ىفو

 : هلوق ةلكاش ىلع ريرملا نزحلاب ضيفت اهيف هيئارمو « اهيلع ًاقيمع ىجش هنم هسفن

 رولا نم ىادي تزاح امو ىهاجو ىّتجهمب اهيف تيلاغ نم ىسفنب

 رحبلا ةؤلؤل صاوعلا جرختسا اك: ةبيخو سأي نيب نم اهم ترو

 - قو يفافع قى ًالينو الك ىوه ا ىهتشاو ىنملا ءاج اك تءاجف

 رْدَّعلا ةياغ اهدعب ىلاقب نإف رداغ ريغ اهب ىنقحلا توم ايف

 .:ةليمتلا ناقل هجر دعبل افلا حبق: ايندلا كمل دقي ةئيدب نقرب هلو
 هباوثو هرجأو ربصلا نع ههجوب حيشيل هنإو « تارفزلاو عومدلاو نينألا ىوس اهنم هل دعي ملو
 هجوتيو وطن ذل ارا هحناوج نيب تكرت ذإ « هسفن تارسحو هبلق تاعول ىلإ ايضفم

 ظ : ًادشنم .رئاعلا هظحل ًابدان باطخلاب اهبلإ
 ِرْدَبلا ةبوبيغ تيغ انسو انس  انترهي ام اذإ ىتح انيننآل

 ركولل رّيطلا َةّنَح هيلإ ُنِحَأ َةَدُم كبالهآ ىعُيَر ناك دقو
 م و و . سل "م 0 2 ىلا 2 د 2( -

 رمح للح ى نلتخي اهعئادب ةنَحج ةضور وهو هيلإ كفىواو

 رفق نم بدجأو ربق نم قيضأو 2 ىَظَأ نم شَح وأ راص هنع ِتْنِب ذف
 ف ميعنلا فاطعأ دعب بلقتي داعو هتنج ترّمدو هركو ضقناو هردب هنع باغ دقل

 2 مايألا هب رو اهيكبي لظيو . ًايدحم ًارفقو هلم رق جما كسار ع ميحجلا ىلغل

 ىفوتيو « ةقجالسلا نيواود ىف لمعي كلذ ءانثأ ىف وهو « دلولا َقَرَرُيَو جوزتبو اهنع ولسيف

 حدملاب مهضعبلو ءاجحلاب ءارزولا ضعبل ضرعتيف « ةايحلا هب برطضتو « كلملا ماظن

 هدهع ىف حبصيو (ه8ه7١ - 419 ) هاشكلم نب دمحم ناطلسلاب هتلص قئثوتتو « ءانثلاو

 كيسا ست لف فازتو . ءاشنإلاو مقل ايزو ضرخأ راعي. وا ةارحطلا تاويل انا

 . : هلوق لثمب عزف نم مبولق ىف َقَلُت امو مورلا عم اهعئاقوو هشويج نع
 راكم ماعلا مكئرمك | عقن اهءارو نيتقّرلا ضرأب ٌليخ

 رارغ داقرلاو يبان بنجلاف ترقي ةرمخأ كفو ودعلا عير

 داّثلا ”نماطتا .اهقوخأ . قمن ةياهم كتم مورا :جيلخا ؛لعو
 ”افخالا دود. رفاق .ارطخح  ةفاروع نأ وزلا رد“ .كقلو

 ليلق : رارغ (؟) 0 ..ةءانعإ طق عزرا 03
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 مربملا هئاضقو نيشاشحلا ةينطابلل دمحم ناطلسلا ةمواقم نع ةديصقلا سفن ىف ثدحتيو

 رم ام وحن ىلع « هتعلق ىلع هئاليتساو ناهفصأ برقب « زد هاش ١ نصح ىف شاطع نبا ىلع
 دومحم هنيا هفلحيو دمحم ناطلسلا قوتيو ةرازولا ىمريمسلا ىلوتيو . عضوملا اذه ريغ ىف انب

 ةيئاب ىف مذيف ماقملا هب وبنيو دادغب ىلإ لحريو «ريزولاو ىئارغطلا نيب ةقالعلا دسفتو
 : هلوقب همذ الهتسم قارعلا ىف هماقم

 ايارط قارعلاب اوناكو قافر ىىتّلمو قارعلاب ىقاوَت تللم
 ىف انب رم اك ىبرع اهلئاقو « معلا ةيمإل مساب أطخ تربتشا ىتلا دادتسولو

 ناك اهاق نأل كذب تيبس العلو : برعلا دمغ مجعلل بصعت ىأ ايف سيلو « هس

 ذنم ةعساو ةرهش تلان دقو ىرفنشلل برعلا ةيمال ىور ىلع اهلعجو مجعلا دالب ىف شيعي
 نم ىوكشلا اهعوضومو « ىدفصلا حرش اهحورش مهأو ارا فالسألا اهحرشو هرصع

 « هتبالص هل لظتو هحومط هل لظي لب ع هسفن اهيف رسكنت ال ىوكش « هلهأو نامزلا

 : هلوقب اهّلبتْسَي وهو « اهب رخفي ىتلا هلئاضف هل لظتو

 لَّطَعلا ىدل ىنتئاز لصلا ةّيلحو 22 لّطَحلا نع ىتئئاص ىأرلا ةَلاَصَأ
 هل ثدح ام ىلإ ريشي ابروأ ؛ ا اا اعلا لورا 5

 | ظ : فتبيو لطعلا اذه نم انابعأ

 لمح الو اهيف ىتقان الو اهب ىنكّسال ءارْوّرلاب ةماقإلا مف

 ةشحولا ىوس سينأ الو اهيف هل قيدص ال نأو (دادغب ) ءاروزلاب ةبرغلا ًاليوط وكشيو
 نابرتقيو « قيدص عم لحريو . لامآلا ساكعناو ىنامألا راوب عم « رادلاو نطولا دعبو

 انرق نكلو# لبذلا دانك ايلا فريقا ىلا يللا يع ةندلا نع هفرقلا مَضِإ ىح نم
 نينانكلاب لو ةقرارن فسأل و حامرلاو فويسلا وأ هلا ضيبلاو ماهسلاب راحل

 ف زرنا لكك( را ليسوا ترا شعل لوا هللع نم هئربت ىحلاب ةماملإ ىنمتيو
 بكري نأو رماغي نأ هل دبال حلا بلاط نأب حرصيل هنإو يهم يب و ىلع

 : حيصيو .٠ ىرخأ ىف هبلط ةدلب ىف هل ققحتي مل نإف ءراطخألا
 لقتل ىف ّرعلا نأ ثّدحم ايف ها ىهو يا العلا نإ

 ' رهدلا نم وكشيو .. ةيناث مايألا هيلع لبقت نأ ىف لامالاب هسفن للعي نازي ال هنا لوقتو

 ءايعدألا ءاقدصألا نم ديدشلا ريذحتلا عمو « ةماركلاب ليلق ريغ روعش عم « سانلا نمو
 لظ ايندلا ىلع ام لكف بصانملا ضفرو ةعانقلا ىلإ ةوعدلاب ةديصقلا متْحيَو . ءادعألا لبق
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 . ةفسلفلاو ةّحلا ءارعش نع انثيدح ىف ةيماللا هذه نم ةعطق دشننسو « لئاز

 ناطلسلا ةرامإ دصقي هارن ذإ « ةقجالسلا ىدل لمعلا ف ةيئاث ةنغر ترك فردناالو

 ناطلسلا هيو درس نيب برحلا تشكو. 6 هل انو ا ه١ ةنس لصوملاب دوعسم

 ةمهتب لتقيو ىئارْغُطلا رسؤيو هشيجو دوعسم ىلع 0١8 ةنس قى رئاودلا قودتو دوم

 , داحلالاو ا هومهتاف « ءايميكلا ىلع هفوكع اولغتسا هموصخ نأ ودبيو , ةقدنزلا

 قكنو ُارْغَطلا راعشأ ف ةريثك ىوكشلاو . هلتقبرمأو هل مهماهتا ىلإ دومحم ناطلسلا عمتساو

 فيرشلا تايزاجح اهيف ىحوتسي ةريثك ةيلّغ تاعوطقم هناويد ىفو , ةفلاسلا هتيمال اهنم

 : هلزغ فئارط نمو « رايهمو ىضرلا
 قاشعلا. رصقأو ولسلا باط ١ امدعب نم ىوهلاو' كلام ٌهبلق اب

 اوقافأ مارغلا َسأك. مهتغزان ظ ىلألاو ةقافالا ىف كل ادب ام َوأ

 قاقر ميعنلا سافنأو نال 2 .رثلا" .فارغأو هذيل.” اان

 . جهابم ىف رمخلاب ءاشتنالاو ىفاثملاو ثلاثملا عامسو انايحأ بارشلا سلجم ىلإ وعدي ناكو

 هلو « هتيمال ىف تانر هنم تددرت ام وحن ىلع « هراعشا ىف رخفلا دّدرتي نأ ىعيبطو ... عيبرلا

 : مولعلا ىتشب هماملاو ةعساولا هتفاقثب رختفي

 لعتت نأ جاتحأ اخف ابنم - ترد" دكقف ولعل امأ

 هيلا لي نآلأ اكلي 1ةاميلك ةعلطلا قرضا تقرع

 اهبف هلو « ءايميكلا ملع نآلا لوقت ا وأ ةفففلاب ةةيبعلا هتفرعع انتمدق (ك رهتشاو
 حيباصمو ةمحرلا حاتفم ناونعب ةرهاقلا ةعماج ةبتكم هب ظفتحت طوطخم اهمضي راعشأ

 هرعش نم برضلا اذه روصت 27 ةفئاط رهاطلا داوج ىلع روتكدلا اهنم لقنو « ةكحلا

  ىضرلا فيرشلا هتضراعم ًاعيمج هيرصاعمو ىئارغطلا دنع رثكيو . ىميلعتلا وأ ىملعلا
 تناك اغرو غب. ءارعشلا" قه. اهقيس ند ةهفشر اهم اقرا رب. انهالتاهك قمح لن انههو

 ى ىدفصلا لواح كلذ عمو « ةغايصلاو كبسلا ثيح نم هدئاصق عورأ ةفلاسلا هتيمال

 هرصع ءارعشك ىئارغطلا ناكو . هيقباس ىلإ ًاتيب ًاتيب اهتايبأ ىناعم دري نأ ًادهاج اهل هحرش
 + اعراب ارعاش تاك نأ قلنا قوتع تلكلا نرتف نعبد اونأ اهعزكلو عيدبلا نونفل عنصتي

 .ىف ىدورابلا مهرخآ ناك « نوريثك مهنم اهضراع نأ هتيمالبو هب نيقباسلا باجعإ نم غلبو
 . . ةروهشم هل ةيمال

 رصف 5 دالبو قارعلا ىف ىيرعلا رعشلا رظنا( 1
 . 165/٠9 قوجلسلا



 همك

 ©) ىناجّرألا
 دوغ الا نوكأ قم ناش ىلإ ةسق ناجح الا دمه قرلمعلا كولا نيدلا حصان وه

 هترجش تبنم » هيف ىناهفصألا داهعلا لوقيو 47٠ ةنس دلو « ناتسزوخ ملقإ دالب نم

 هدلوم مجعلا ىف ناك نإو وهو « ناتسزوخ نم ءاكمركشعو رس هترسأ نظومو « ناجّرأ
 دقو : نطوملا ىسراف ءراجنلا برع وهف «راصنألا نم ميدقلا هفلس « هدتحم برعلا نف

 جرخن ىتح « اهب لظف « قوطلا نع بش نيح ناهفصأب ةيماظنلا ةسردملا ىلإ هلهأ هب لسرأ

 هب دصقف « هناسل ىلع رعشلا رجفتو : اًّئفللو موصخلا نيب مكحلا نسْحُي « ايعفاش ًاهيقف اهيف

 ىلإ همظني لظو « ةئاعبرأو نينامثو فين ةنس ذنم : كلملا ماظن روهشملا قوجلعلا ريزولا

 ىفو رعشلا نسحيو هيقف هنأب رختفي ناكو « ةيلاع نس نع تام هناكو 044 ةئسرتستب ةسد ؛ هتافو

 : : لوقي كلذ

 ءارعخلا هقفأ :انأ . لي. رضعلا قادم ريغ .ءاهققلا“ .رعشأ انآ

 ةرات « ناتسزوخ دالبب هنطوم ىف ءاضقلاب لغتشي ىكل هقفلاب ةقيمعلا هتفرعم هتدعأو
 ىبأ نيدلا داع نع هدعب نمو ذمحم ىبأ نيدلا رصان اهيضاق نع ِمرْككُم ركسعب ةراتو « رّتستب
 : لوقي كلذ ىو « ءالعلا

 تان غلا اذه لثس ىف .قنأ ييفاوشلا .ننمف
 نتاحفلا ىذه ىلع اربص ىل نأ بئاجعلا نمو

 , حيدملا ىف هرعش رثكأو ؛ 5 نم ًاددع اهنم مجرتو ةيسرافلا نسُحُي ناكو
 : اهيف لوقي ةيمالب هحدم كلملا جاتريزولا هفلخ اذإ ىتح كلملا ماظن حدمي انيك فارتو

 لوصت لاوُّطلا لّسألاب ٌليخلا»و 2 هّتفقو ءالعلا نود يفقوم مك
 قارب هد قله نا كقت مكحلا داوم ىلع ىلوتسا نيح قورايكرب ءارزو حدمب هارنو

 : لوقي هيفو ىناقهدلا ريتا مهتمدقم

 رصعألا لك ارزو 9 نع ترّصقو ريخألا ٌرصعلا هب قأف

 ىف هلو « حئادملاب.ودغيو مهبلإ حوري « ةقجالسلا نيطالسب ةديطو ةلص ىلع لظيو

 : هلوق لثم نم وي توف دومحم ناطلسلا

 نادلبلا مجعمو ١4 باَنألاو ؟80/ه ةرهازلا موجفلا»و 5 ناكلخ نبا ىناجرألا ةمجرت ىف "5 ١١
 . توريبب ًايدق عوبطم .هناويدو « ناجرأ ىف نامزلا ةآرمو ١"ال/5 بهذلا تارذشو 57/5 ىكيسلاو'

 ] . 19/1١ مظتنملاو ١.1 / + ظافحلا ةركَذِتو 3 /81١,
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 نالعإل اّرس مهلضفأو 100 ىموي ىف نيطالسلا ىلعأ
 نانا رفا ريثك ًاناظ ناك ننالا قا ةق نوقن :ىانلا ىمريمسلا هريزو حدمبو

 لوقي هلو « ىنارْفَطلاب شطب ايك هب هشطب نم ًافوخ هحيدم ىلإ ٌرُطضا هلعلو « ةريسلا.ءىيس
 . هحيدم ضعب ىف

 بشان هيبان نيب ولشِك ناكو 2 قرام ٌرش نم هللا نيد تذقنأو

 ةميدق هب هتلصو « ةريثك حئادمب رجنس ناطلسلا ريزو لضفلا نب دمحأ نيدلا نيعم ّصخو

 كوفي هلو « دمحم 0 ءاشنإلا داوي ىلع ناك ذنم

 لجاسملا دوسحلا ٌعْرَذ اهب قيضي 2 ةبتر نيطالسلا ناطلس كّلحأ

 - 489) رهظتسملا ةفيلخلا ىف هلو « اهءارزوو اهءافلخ > حدميو ًاريثك دادغب روزي ناكو

 ءارعش نم هريغو ةصفح ىلأ نب ناورم ًاميدق هيف جحل امف ججلي هارنو « ةحدم ريغ ( هدا ؟
 نم اهب ىلوأ نييسابعلا نأو ةفالخلا ةيعّرش نع نوثدحتي اوناك نيح لوألا ىسابعلا رصعلا
 هيلع لوسرلا نأ ىناجّرألا معزيو « معلا نبا هثري الو هضلأ ترآ كرب معلا نا نوعا

 : لوقي « هئانبأ ىف نوكت اهنأو همع ام رشب مالسلا
 ردتلا» تلاه ةنققي مين ا دانرتم هللا“ ةلوصو ادق 54

 ريضم ىف كالمألا وبأ تنأف ُرَكْفا الم ىف سابعلل ٌدْعَب نم لاقو

 سأبلاب هل ًافصاو «هحئادم هيلإ مدقي لظف (87594 -8ه7١؟) دشرتسملا ىلوو

 ىف فقي نم لك قحّستو مطحتو رمدت امو هشويج نم هءادعأ ارذحم مادقإلاو ةعاجشلاو

 : لوقي مهيفو .ءريهج ونب مهتمدقم قو دادغب ءارزو حدمي لثملابو . ًاَقْحَس اهقيرط

 ] انلعأ قط نخل هيد اورو مهنإ ريهج ىنب ٌرَد هلل

 ةحدم نيرشع وحن هيف هلو « دلاخ نب ناورشونأبو ةقدص نب نيدلا لالحي ًاليوط هّوْنو

 ديدس ريزولاب اليوط ًاضيأ هون اك . هبكاومو هلدعو هملعو هتعاجشو همرك نع اهيف ثدحتي

 / : هحئادم ضعب ىف لوقي هلو « ميركلا دبع نب دمحم ةلودلا

 ادد“ .٠ كلا . رققا مهسو 2 ىَفطْصا ىذلا نينمؤملا ريمأ نيمأ

 ىضرلا فيرشلا عباوطب ىارغطلا تايلزغ لثم ةعوبطم ىهو « ةقيقر تايلزغ هلو

 : هتايلزغ فيرط نمو ةيودبلا عباوطلا دصقنو « رايهمو

 ىبهذم ىف ىوحلا ىلع نيبهاذلاو 56 لوط. .نقاقلا قحاا

  ىبلطتم ىرولا فى متنأو الإ  افّوطم دالبلا قافآ ْتْبْج ام

 اج رهدلا ىعس وهف ىنم نودجت ىذلاو « ةقيقحلا ىف مكيلإ ىبعس
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 بك وكلا ريم لثم ىريسف .ىرّيس  ىرقهقلا ىهجو ٌدريو مكوحنأ
 برغملا وحن نيعلا ىأر ريسلاو هل ىصقألا قرشملا ٌوْحَن ٌدصقلاف

 ييرد# نع داخل ا اركح.ان ةاكفلا :قادض- ااه للان
 فيك فرعي ناك هنأو ىناجرألا ةيرعاش روصت ةقيقد ًاروصو ىناعم لمحت تايبألاو

 : ةبيرغلا هيناعم نمو « هب نوديشي ءامدقلا لعج امم « هيناعمو هروصب فرطي

 محار ىل نكي مل امل ىلايخ 0 ءهلوحن ىف هيواس دقو ىل ىَتَر
 ملاخ وا هنأ ىلإ فيقواوس  دةئاكش فقام نقيض: . سلدف

 مئان وهو ِهنْقَج ىف ٌرهاس انأ ةليل سائلا انب رعشي ملو انْثبو

 ىنارغطلا لثم ناكو : مهولا نم ةطرفم ةجرد ىلإ ريوصتلاو لايخلا ىف دعب وهو

 ةأوكش نمو: + وكشي ال رضعلا اذه ارغاش دم املقو.+ شانلا نفو نفزلا نم وكش

 ظ 20: هلوق
 دئادشلا ضارتعا دنع ٍةَقث اخأ مهدنع ْبلظُأ ُسانلا تولب الو

 :, ا ا
 دعاسم نم نسءابخالا ل تيفانتو ةدشو عاخر ىلاح ىق تعلطت

 دساح ريغ ىفرس ايف رأ مل 2 يتماش ريغ نعاس ايف رأ ملف
 دولا ىبلق امتدروأو ةرظنب رأت ا عت

 دحاو لْثَق ىف نينثا ىعس ىىْثَبلا نم هنإف ىداؤف نع امك ىنيعأ

 تايعابر هلو . لاملاب ةنتفلا محج نم هبلق ىف ناعلدت امب هناحرت ال هانيع ىتحف
 ىلع لمتشت ةديصق نوارشونأ حيدم ىف مظن دقو « فلكتلا ديدش اهيف هنأ ريغ ةريثك

 أرقي تيب مظن ىف هتردق راهظإ هدنع عنصتلا وأ فلكتلا اذه باب نمو . ةيعابر نينامث

 : هلوق لثم ًاسّكعو ًادرط

 كب هتطابو هعاشلا لا ع بحأ

 مودت هتادوم لك لهو ٍلوه لكل مودت هتدوم

 دنع دجنو « هرخآ ىلإ هلوأ نم أرقي امك هلوأ ىلإ هرخآ نم ًاسكع أرقي ىناثلا تيبلاف
 لدت ىهو « فاوق عبرأ ىلع لب « بسحف نيتيفاق ىلع ال أرقت نأ نكمي ةزوجرأ ىناجرألا
 حضوي ام انفلسا ام لك ىف لعلو . ةصلاخ ةينف ةردقم ىلع اهنم رثكأ ةيوغل ةردقم ىلع

 ةيرعشلا ىناجرألا ةيصخش



 2/ى

 ىارملا ءاوعش

 هاثر الإ دئاق الو ريزو الو ريمأ الو ناطلس تمي مف نيل اذه لاوط ءائرلا طشن

 كلذ ىلإ مضناو « ةديجم لامعأ وأ ديحم خيرات هل ًاريطخ ًاصخش ناك اذإ ةصاخو « ءارعشلا

 اراردم اثيغ ناك ىذلا دابع نب بحاصلا نع الثم فورعم وه ام وحن ىلع « ضايف مرك

 ىبلاعثلا ىرنو « تاثملا اوغلب هوحدم نم نإ ليق ىتح « جف لك نم هوتأف « ءارعشلاو رعشلل
 ىلا ىرخألا لثملابو « هحيدم ىف تليق ىتلا راعشألا ضعب انل ركذيل ًارارم فقوتي هتميتي ىف
 ١ ىمتسرلا ديعس ىبأ لوق كلذ نم « هئاثر ىف تليق

 0 ٠ رع مرر 8ع ع م ع 9 سا ع

 داوج حامسي وا لما وحنا ىرسلا ىلإ شهب ٍدابع نبا دعبا
 و . ع ع ع

 داعم را ىتح املا ام هتومب اتومي نا الا هللا ىلا

 ىرابتو « يارد تاق فرع ةلمم ق نفدو ءناهفصأ ىلا ىرلا نم هتوبات لمحو

 5 اريعم دشن َىيجْلل دمحم نب دمحأ روصنم وبأ مّدقتو , هنوثري هربق ىلع ءارعشلا

 , "9 ةافكلا ىفاك» : هبقلب
 23 5 ل ع هرم و ل : رفع

 هيخاب ابم لك وسن |عل ةريفح قف اعم قاكلاو دوحجلا ىو
 َ هضم

 و

 هيزد بابب ربق قى نيعيجض اقناعت مث نييح ابحطصا امه

 رشنو داهجلل هتمزالمو دنحلاو ناريإ ىف هحوتفو ىونزغلا دومحم نع ثيدحلا انب ّرمو

 هيلع: اوليقأو 6 ءايدألاو ءاملعلا طالب ىلا < اني رم [ م7 :بلطو ًافققم ناكو ٠ مالسإلا

 « ناريإ فن نادلبلا عيمج نم ءارعشلا هدصقو « مولعلا نونف ىف بتكلا نم ارتك ذل نوقنسي

 ىلع وبأ مهتمدقم ىفو « رعاش ريغ هاكب قوت الف « هاياطع نم اريثك مهيلع غبسي ناكف

 0 لوقي هيفو ؛ ىناغُمادلا دمحم نب نسحلا

 جنا ٌسرافلاو ضرألا كولم جاتو  ُدْرَولا ُدَسَألاو ُّلّصلا ناوعْفألا ىّم
 08 هس ىلعألا كللفلا الو ىَرت اهرتسي نييميحلا نأ ذأ مو

 قوجلسلا ريزولا كلملا ماظن ءازا ةريبكلا ةراسنخلاب ساسحالا اذه ءارعشلا ًسحأو

 : 5006 0 0 ص َ 9 ٍ ها

 ال ىذلا : لصلا ناوعفألاو ١6/١ ةميتيلا ةمتت () ظ 58٠١ /» ةميتيلا )١(

 ] كتافلا : درولاو « ةيقرلا هعم ديفت 4٠04/54 ةميتيلا (؟)



 ه4

 لقا ندوب ةناقر نم ءارمتكلا راك قوت لق تدايد الاوز ,ةلاو:ءاهققلاب اهنا ضع

 ا : (9 ةيطع نب لتاقم ةلودلا لّبش هنتخ لوق هيف

 فرش نم ُنمحرلا اهغاص ةميتب 2 ةؤولْؤل كلملا ماظنريزولا ناك
 ظ ٍفَدَّصلا ىلإ « هنم َةَرْيَغ , اهّدرف اهتميق ٌمايألا فرعت ملف تَرَ
 ع ىسابعلا رصعلا ىف تامدقم اه نوكت دق « رصعلا اذهل ءاثرلا ىف ةديدج ةرهاظو

 ملف « نف لك ىف ءاملعلاو ءاهقفلا ءاثر دصقنو « ذئنيح دح ىصقأ ىلإ تعاش اهنكلو
 نسحلا ىبا ءاثر كلذ نف « هئاثر ىف هذيمالت ريغو هذيمالت ىراتاالا رك ماع فوت

 0 9 « ناسارحب مالسألا خيش نوباصلا ناّمع ىبأل ىجنشوبلا نمحرلا دبع

 ليد هنم سيلف  .ةيلع. قهل ليعامسإ ريحلا مامإلا ىَدْؤَأ

 ليزتتلاو ىحولا هيلع ىكبو 2 هتافو موي ُضرألاو امسلا تكب

 ليوَع موجنللو هيلع ًاَنّرَح احوانت رينملا ٌرمقلاو سمشلاو

 نيثدحملاو ءاهقفللا ءاثرلا اذه نم دجيس ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبط ىلإ عجري نمو

 بتكو رصقلا ةيمدو ةميتيلا لثم ءارعشلا بتك ىلإ . عجري نم لئملابو ٠ ًاريثك مالسإلا ةمأو

 لوق كلذ نم « توقايل ءابدألا مجعمو ناكلخ نبال نايعألا تايفو لثم مجارلا

 0 لا دمحم ىبأ مامإلا خيشلا ءاثر ىف ىناذمحلا دمحم نب دمح جرفلا ىبأ

 اهُتاربع تغط نايعأ ٌنيعأو اهتاربَغ اهمالعأ تلع مولع
 اهّتارفذ اهتيتفَت ىلع سلف  ْتَتّتف لضفلا نم دابكأ ُذالفأو
 اهُتارَكَص هداوطأ نم مدهو ١ هنكر دهناو نيدلا ىنابم تعادت

 دابا لقا اها ةسلعلا ةرهشلا نم قوتنا قللل ادع اعلا وبا نيود مامإ هنبا غلبو

 قاوسألا :تفلعا قوت الو عورفلاو لوصألا نم مولعلا ىف اننفتو ٍةداَم ةرازغ هغلبي مل

 لوقي اك « هئازعل سانلا دعقو عماجلا ىف ةرتو ريك ربو هن كتودال ًالالجإ روباسين ىف
 9 ةزمذلات ضع :لوقك -6 ارمله هيف اورتكاوب 2 قاكلتخ. قا

 ىلايلا هش رولا مايو ىلاقملا ىلع نيلعلا بولق
 ىلاعملا وبأ مامإلا تام دقو  اموي ملعلا له [موييرع يا

 رضم ابأ ىمسي ءوحنلا هيلع سرد ًارومغم ًاذاتسأ ىرشنعزلا ةذتاسأ نيب دجنو

 ههال/١ ةيمدلا (") 00 لا

 ١7١/7 ناكلخ نبا (5) ١م#/4 ىكبسلا(58)



55 

 ؛ ًاقيمع ًارثأت هذيملت هيلع رئأتي - هبر ءادن ىبلي نيح - هارن كلذ عمو « ًاروصنم
 ْ : 29 هلوقب هيثريف

 نيطمس نيطميم كينيع نم ٌطقاست ىلا ٌررّدلا هذه ام : ٍةلئاقو
 ىيع نم لان ذأ و اشح دق ناك ىذلا ذل يه تلق

 هعمس ىف ىرشخمزلا اهعدوأ 5 هذاتسأ ىلع هعاعس ةرمك هعومد رردف « ةعبدب رز نيكو

 مهتاهمأو مهئانبأ ىلع اوعجفت رازغ عومدب مهوكبو ءاملعلا ىلع اوعجفت ام وحن ىلعو
 , 29 همأل ديج ءاثر ىخلبلا ىنيسح لا نسحلا ىبألو « هيوبأل ءاثر ىزرخابللو مهئابآو
 الب يرعب هنا ويد قو 2 هييادقلا تاهو وبيق كانام قل ةهعيوز) ةزاقر مذ ارتطلا دفع انيرعو

 دقو « ناتقرطم ناتمهاس اهانيعو اهلسريو اهفك ضبقي وهو توملا اهيف روصي « ةّيفاق
 : :لوقي :: خام لك هته نوما ذا

 قرطتو ونرت نيعلاو اهطسبيو اهمك ضبقي توملاو اهسنأ مو

 قروُم وهو هنانيَف ىوَذ نضصغو ١ هرون مت نأ لبق نم ىو لاله

 داكي ال وهو « هب رودت ضرألاو هبارتو هراجحأل هقانعو اهربقل هترايز فصيو

 هلك . هيدخ ىلع لبنت عومدلاو « ًاقيفص ًاباجح اهنيبو هنيب نأ وأ تتام اهتأ قّدصي
 . تاعولو تارسح

 اهب لزنت نيح « ندملل ءارعشلا ءاكب ىناثلاو لوألا ىسابعلا رصعلا ىّباتك ىف انب ٌرمو

 نيح ةرصبلا اوكبو « نومأملاو نيمألا دهعل دادغب اوكب دقف « قيرحلاو ببنلا قعاوص
 ةثراك تناكو . اهلهأب اوكتفو اهنك اسم اورّمدو ثلاثلا نرقلا طساوأ ىف جنزلا اهيلع مجه

 اهلهأ نم اولتق ذإ 505 ةنس ىف دادغبل لوغملا ريمدت دصقنو « ّمطأو مظعأ رصعلا اذه

 بتكلا ىف ىتح ببلا اولمعأو قئارحلا اهب اولعشأو « نوديزي وأ نويلم وحن
 لقوأ « ةيملع ةكرحو ةيبرع ةراضح نم اهب تاك ا هلت اراقق كلذ ناكو « تابتكملاو

 نم دجن نأ ىعيبطو : ًاعيمج ةيبرعلا دالبلا ءامس ىف قلأت املاط ىذلا اهمجنل ًالوفأ كلذ ناك
 ىدعس خيشلا مهم اهاكب نم ةمدقم ىفو « ةميظعلا ةنيدملا نوكبي نم ناريإ ءارعش
 ديت وهو « ةنس ةئام وحن نع 594١" ةنس قوتملا روهشملا ىسرافلا فوصضتملا ىزاريشلا

 ةيبرعو ةيسراف راعشأ ريغ « ناتسوبو ناتسلج : هاباتك اهلثمب ىبلا ةيسرافلا ةيفوصلا هتاباتكب
 )١( ناكلخ نبا ١79/6 ةيمدلا(؟) 508/01.



 هو

 : هلوقب اهّلبسا ًاتيب نيعست نم رثكأ دادغب رامد ىف () هتديصقو « ةريثك
 (9 كسلا ىلع لاطتسا املا ىغط الف ىرجت 0 عمادملا ىنفجب 25-5

 ىلع ةيرصنتملا ةسردم نزح روصيو « هسفن ايحأف دادغب ابص مبسن هب رم ول ىنمتيو

 ىكبيو بدني وهو « اهتذباهجو اهتمتأ رباحما نع فيكو ماعلا ىق نيخسارلا اهئاملع

 : الئاق ار الو اريص قيطب الو 2 عومدلا فرذديو

 رمجل ل ربص عضومأ قرفزو ىنْعَد ريصلاب ىحصان ايأ

 راربآلا د يلا : ديهشلا ةفيلخلا ىنريو « ايناق امد ةلجد تلوحن لوقيو

 ءارحصلا ىف نهموقوسي لوغملاو « نيملسملا ايابس نع ثدحتيو ؛ سودرفلاب مهنبيو

 تعقو فيكو ديحملا ىبرعلا خيراتلا تاذ دادغب ريصم ىلع رسحنو عجفت اهلك ةديصقلاو

 . ةرساكلا لوغملا بائذل ةسيرف
  نيسحلاو بلاط ىبأ نب ىلع مامإلل ةعيشلا ىئارم نع نآلا ىتح ثدحتتن ملو

 داتعاو + هيوب ىنب رضع ذتم ناربإ ىف عيشتلا رشتنا ذإ « ةريثك تناك اهنأ ىف بيرالو

 ةنيزح ىركذو نيسحلا ىلع ًادادح ءاروشاع موي ىف ًاريبك امتأم ايونس اودقعي نأ ةعيشلا
 نينأ اهلك لازم ةمئاقلا ىركذلا قللت ف نسا قوتي ءارعشلا تاكو. هداهشتال
 « نيسحلا ءاثر ىف ةديصق ريغ هيفو ًاناويد بحاصلل نيساي دادي يلارخ :و . تارفزو

 رركي وهو ء ِمَلكم هللا لوسر ديفحب اهيف لثم ىتلا « ةعشبلا ةعرجلا هذهل ًاديدش الأ ملأي هارنو
 لخدي بلاط ىبأ نب ىلع لئاضف ىف ريثكر عش هلو . راردملا عمدلاو ءاكرلا و نينألا هلئارمنق

 بلاط ىبأ نب ىلعل ةمامإلاب ةيصولا ةيرظن نع ثدحتي هيفو . ةماعب ىعيشلا رعشلا ىف
 . ةفالخلا ىف هقوقحو ةرفظملا هبورحو مالسإلا ىف هتقباس نعو ةيمامإلا ةعيشلا دنع ةفورعملا

 عئاضلا هترسأ قح دريل هتعجرو ىتحلا ىدهملا دمحم مامإلا نع ةعيشلا دنع ثيدحلا رككيو

 راعشالا لثم ؛ حيدملا ىف لب « ءاثرلا ىف ال قرغت هب ةلصتملا راعشالاو . ةعي رشلا نيس ديعيو

 ةروضت - ديف نيكو 4ىناقزلا ماق وأ نامزلا بحاص هنومسيو « ىلع مامإلاب ةلصتملا

 هتفيلخو هللا ةجح هيمسي اهيف وهو « ةرجهلل ٠١١ ةنس قوتملا ىلماعلا نيدلا ءاهب ةديصق
 ءاثرلا ءارغش نم ىعيش رعاش دنع ًاليلق فقوتنو . © هلظو

 )١( يلا هيا دسام- : ركشلا الو ظوفحم نيسح روتكدلل ىدعسو ىنتم :
 ىللحلا ةعبط ) لماعلل لوكشكلا رظنا(*) 200 الا" ص (نارهط عبط) ( ١/١75 .



 ىناجرجلا ىرهوجلا دمحأ نب ىلع 22 نسحلا وبأ
 ءابدأ نم مهبذتجا نميف هترضح ىلإ دابع نب بحاصلا هبذتجاو « ناجّرجب أشن

 لهتستو :٠ هئامدن ىف هذختيو . هدنع هتناكم عفريو هنم هبرقي هارنو « هئارعشو هرصع

 اف دق نايفأ ف بحاصلا بئان ىبضلا سابعلا ىلا ىلا اهبتك ةلاسرب ةميتيلا ق هتمجرت

 كرتيو .رتنلا نسحي اك ىسرافلاو ىبرعلا نيناسللا ىف رعشلا نسحي هنإ لوقيو ءهب

 « هبر ءادن ىّبلي ىتح « ىبلاعثلا لوقي اك « مايألا هب لوطت الف ناجرج ىلإ ناهبصأ

 ىعيشلا هرعش نم ًائيش ىبلاعثلا هل ركذي الو . 8٠" ةنس ىوت هنإ هل اومجرت نم لوقيو

 : هلوق نسحلا ءاكب ىف هل ىوري امو « نيسحلل هئاثر نم الو
 نادحوو# لم قمح رعهاذلا مكيلع" ةلزاك للك ةؤلم كابن لهأ

 ناكاسلا حال امو راهلا ٌُسسِمش 2 تعلط ام ءاّوح ىنب موجن متنأ

 د لويسرلا نأ نمت ةعينغلا كي ئورر اه ىلإ ءاستكلا 6 كن: سره ليش

 : هتنينلا لهآ قى + لاقو..هانتك نينكلاو قيفطاو نلف مامإلاو ةمطاف ةديسلا

 رغأ ةيم هلو: هلهأ نم هعم اون ناك نم لك ءابيمو نيسحلا لتقم ىلإ ةديصقلا ىف ىرهوملا

 :: ةلئاف ايفان كاع هلقتم موي ءاروشاع موي نع ثيدحلاب اهؤدبي نيسحلل

 نيساي لآ مك دادح اوذح "ل قلاب روشاع لهأ ا

 نيكسمل .وأ 0 نم لوف 0 فطلا ىلعأب ماق هوبل

 نوح اَعُمَد ىعَدَت الو ىِيُهَت 0 ةيداغل ع ىعَدَت 0

 "”نوضْوَم لك مكنع مّطقي فيس مكل ئرهوجلا نإ دمحأ لآ اب
 هيف دهشتسا ىذلا عضوملا وه د . اعاتلم نزح اريوتسفلا ةاسأملا زوعت كانالاو

 فكت ال عومد هينيع 7 نأ ىمتي وه لب « هعمد اقري ال ىرهوجلاو . نيسحلا

 .رهاظلا فوبتلا قعلا لهأ نيستا هلآ وأ نينجا نا لزن ال , فحت الو

 ةلودلا رخف هناطلسلو بحاصلل هحدمب لصتت ةريثك ًاراعشأ ىرهوجلل ىبلاعثلا دشنيو

 ةمعطألا ضعب ريوصتبو لزغلاب لصتت اك « ءاهجولا ضعبلو ىبضلا سابعلا ىبأ هبئانلو

 ىف هلوقك « ةعيبطلا نع ثيدحلاب اهجزمي ةفيرط تايرمخ هلو « صاخشألا ضعب ءاجببو

 اهدعب امو 10/1 (توريب 2ج ةعيشلا نايعأو 80/4 ةميتيلا ىرهوجلا فا رظنا )١(
 ١ عبط ) ربش داوحل نيسحلا رعش وأ فطلا بدأو 4! ص )١( جوسنملا عردلا : نوضوملا .

 ى
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 : عوبصلا لإ هئاقدصأ 0 ةوعد

 وشلااك نذع ا ليغ ديو فندم رجش

 نامزل ٍفْرَّصِب ىنُملا عاري نأ أارمع رصقأ نامزلا نإ حاص

 نانثلا كلت بْوَص نم يقرب | ْضْناد لبللا ننحالم ىنع اق
 ١١ نافجألا ىف عومدلاك 0 وألا ققب ىف دودخلا ريصعك

 فارطالا لواحي ناك هنأو «ريوصتلا ىف ةقدلا ىلإ هليم ةيرمخلا هذه نم ودبيو

 : هلوق ها ( ةركتبم روصب أب نأو « هتليخأب

 ٍبْغَرلا ربثع نم ةحتجلا 0 2 تجعزتاف تعا خارف جيسنلا كَص

 بغز روصي هيف وهو « سانلا رعشأ ناكل تيبلا اذه الإ لقي مل ول : ىبلاعثلا لوقيو
 . ةرياطتملا شيرلا تاريعشك طقاستملا جولثلا

 ىوكشلاو رخفلاو ءاجحلا ءارعش

 روصعلا ف يوب اوناك ا” رصعلا اذه ى ءاجحلا ماهس نوير ءارغكلا لَظ

 ءارزولاو نيطالسلا ىلإ اهنوددسي ةراتو « ضعب رودص ل مهضعب اهذدسم ةراث 6: ةقيابسلا

 راف تام جل عاجلا فرخ + انركاوب دومه هالو لكلا دل ةقؤاد موقلا ةيلعو

 هم نص أل ةطقسأ ههنأل وأ رتلا ضاق ةزفاج نود” ةرئاج ارعاش: ىطعا هنأل وأ
 ةرثكل ًالايبنا حيدملا هيلع لابني ناك هيوب ىنب ريزو دابع نب بحاصلا نأ انبّرمو . بابسألا

 ماسي ال ناك كلذ عمو « تاثم مهنم هيلع دفو هنإ لاقي ىتح ؛ ءارعشلا ىلع هقدْعي ناك ام

 « هل ةبحصلا ميدق ىبلاعثلا لوقي اك ناكو « ىدسألا ءالعلا ىبأ لثم مهضعب ةنسلأ نم
 هدوي ناكو . هئامدنو هعئانصو هئارعش ىف ليجحتلاو ةّرغلا دتمم 2« هب صاصتخالا ديدش

 نيو ؟ داعيملا كلو نيأ ىخيش ءالعلا ابأ 0 : بتك هيلإو . ًامظنو ًارثن ةيتاك روج نقانق

 ىلإ سفنلا ءاهتنا نم ذلأ ىه ىلا كبتك نيأو . . (راطمألا) داهعلا اهتقس دوهعلا كلت
 ًارمأ بحاصلا نم ضتري مل ءالعلا ابأ نأ ودبيو .٠ «اهئافغإ ىف نيعلا ءادتباو « اهئاجر
 ] : © هلوقب هوجب. عرسأف : ًاموي ًائيشوأ

 م07 /7 ةميتيلا . (؟١ . ضايبلا ةدش : ققيلا )١(
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 ىداب رض ارح دجاسملا ىوأي ورم ىف ىَّبَسُم تيأر اذإ
 داع نبأ: سول لإ فرلطللا ب دفان دك ككسلا لانا ملعاف

 | مقتناو . ةرم ةيرخس ىف هنع عاش ىذلا هدوج نم ٌرْغصيو )ع مؤللاب هفصي وهو

 ةضرع هلعج ىناهبصألا نادبع ىّمسي ءارعشلا نم هل ليمز ىدسألا ءالعل ىنأ نم بحاصلل

 1 هلوق نمو : هيجاهأل ًافدهو

 درابلا بسنلا اذه نّيشب 2 انذوُت الو تكسا ءالعلا ابأ
2 

 دهاش الب ىوعدلا تبثت ال ةسنا كسأ. ق3 نعّدتو

 دلاولا نم لح ىف تنأو الو ٌةدلو انل ٌمقأ

 نيستا اب دسم نعالقلا :ريضعلا لئارأ قف قناسملا داب ةفور..ةعاقأل رت خو

  هايا ! هئاجنه نم ءاسؤرلاو ءارزولاو ءاربكلا نم دحأ ملسي مل : ىلاعثلا لوقي هيفو « ماحّلل

 20 لوقت ةفوب نوئامانللا ل :ئغلبلا مهبمدقم قو « رودصلا الإ وجب. ال ناكو

 هبرخ ع ادغ لفك وهو هبلقنم ىسيفلبلا 0

 . هيتكلاو هوجولل الو اهيف مهتمرح ءايلوألل 2 ل

 ف لع كنار. 1ث ىحصت“ -ةهاتب .قرزولا قحأ .٠ رين

 ارثك هرثتسي ركدذلا فنآ نادبع ناكو  نيرظانل ثُم حبصيو بلصي نأ هل ديرب وهو

 "" هيف هلوق ىلإ هريكفت لوط هادهو « ماليإلا ديدش ءاجه هيلع دروي نأ ىف ركفي لاز اف

 هداقلا ةداسلا كا نم اسال هداتعم عْمَّصل هتمأه ناوع

 هداري ٍتازيك ىلا ٍمايِص ىديأ اهوانت ق ياخ قنا ناك

 نانا غلبي كولملاو نيطالسلا ىلع طخسلا ناكو .ءاملا دّربِب ءانإ : ةداّربلاو

 ع اذ ذياب كس نيب رقع نيك دج يئرلاو نوستو اد ارمعلا ضي دع
 : (9 هلوق ىف ىزارلا ىدولجلا دمحم نب فسوي ةلكاش ىلع اعيمج مهنوجبب

 داوق سيفم نغم صل ؤرما الإ انكولم نيحصي ال
 داك جر نلت  ةلاكفو قل نينا هلق

 ليخيو « اهلهأو نادلبلا نوجبي ام ًاريثك اوناكو . ًاخسم ذئتيح كولمل داخسمي ناتيبلاو

 ىف ةفصل نوضرعتي دقو « مهئاجه ماهس اهيلع اوطّلس الإ ةدلب اوكرتي مل مهنأ ناسنإلا ىلإ

 ١١7/4 ةميتيلا (") ظ ؟ةم8/8 ةميتيلا )١(

 . ١7/١ ةميتيلا ةمنت (4) ٠١8/4 ةميتيلا ( ؟)
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 : ©9 هيلع نيربكتملا وجهي لوسح نبالو « قمحلا ةفصك « اهب هنوجهيف « ةميمد صخشلا

 لخد نميف خيشلا ىلع تلخد

 نركلا قرم قع , نوظاو

 هحصن ارثؤم هل تلقف
 انثدس  انديس تنك  اذإ

 يق ع رت حاوي

 ("لحتناو هصعصع لّئرغف
 لَآ ملامو رّدقأ ملام ء

 هاش 5 |] ه و ل .
 ل نم حصنلا لبقي 1 لفو

 لخف فمهذاف لاخلل تنك ناو
 و

 لخآ ىّتح عفصي لازاف“ .. لاجل :قاهد.. قت لخأ
 نا مج اعترف مقر ىذا هيلع لاو دقو دم جعل زكا يتلا ادي ووضرإاؤلاو

 ربكتم هنأ فرعف « هسلحم نم نّكمتو كلذ نع ىلت م ( هترخؤم وأ هصعصعو هسفن عفري
 هباوص فرعو لوقلا لحن نم ةحيصن هحصني نأ لواحف « هنظي داكي الام وهو « مظاعتم
 ”لخف الاو ءايربك ىلإ ةجاح نود انتدس اقح انديس تنك نإ ًالئاق هل ضرعتو « هاطخو
 . للخلا هباصأ ىتح . ْمَفْصَي لازاف هحصن عمتسي مل هنأ ريغ ؛ كنع

 نسحي القو « ةقباسلا روصعلا ىف هقفار امك ءاجحلا قفاري رصعلا اذه ىف رخفلا ناكو

 نيطالسب صاخ لصف ةميتيلا باتك قو « هسفنب رختفي وهو الإ دئاق وأ ريزو وأ ريمأ ٌرعشلا
 : ءارعشلل ريثك رخف اناقليو . رمخلاو كزغلاو رخفلا نيب ةعزوم مهراعشأ ناك وب رة

 زيزعلا دبع نب ىلع لوق لثم نم ٠ مهراضعب مهراعشأب مهل ًارخف نوقوسي ام ًاريثكو
 ظ "7 حيدملا ءارعش نيب هل انمجرت ىذلا ىلاجرحلا

 ابعاول ٍلاجّرلا بابلأب َنْيَي ةعيدب لكب 5 ا

 ابتارملا لاجرلا انا بسكُو تان هلو يتلق د "حرت لو ريست

 ايضاقو, اهلا ناوي دكرلو افركنا ةناهسم ان: .يفانلا قر
 « ضرألا ىصاقأ ىبح سانلا ىف رشتنت « فئارطو عئادب - هيأر ىف تسايل# ور اعيش

 ىف رخفلا رثكو . ةركتبملا اهيناعم ىلع نوريغيو ءارعشلا اهوادتيو « اهب نيبجعملاو اهتاور ةرثكل
 مناع ىلإ ذوفنلاو راكفألا ىف قمعتلاو لوصحملا ةرازغو ةفرعملا ةعسب ءاملعلا دنع رصعلا

 فدعا
 ابنا ريغ ةعدق ضركش نشوب يب سانلا نمو رهذلا نس ىركشلا وف

 ةايح ى كنضلاو سؤئبلا

 رخفلا عم تعاشو

 ةرثك نم هيف عاش ال « ةديدش ةعس رصعلا اذه قف تعستا

 .. هل نيل امه . 4١6/١ رصقلا ةيمد )١(

 )١( ةميتيلا (")  ةلبرغو «ء ىراقفلا دومعلا ةيان : صعصعلا 4/6١

 هسفنل ىعدا : لحتنا . سولجلا ىف هنكمب : صعصعلا
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 زئاوجلا هلصت ال نيح هسؤبب رعاشلا ساسحإ فعاضتتي ًامئادو . ءارعشلا نع ًالضف « بعشلا

 اهاريو « هينيع ىف ايندلا ملظتف « هرعش نع ًاضارعإ سانلا ضعب نم دجي نيحو « ةريبكلا

 + ًادساك هملع ىري ىلا لضافلا ملاعلا هلثمو . ارا ال انامحو اهالاظو ةاوش ل !ةاوفن

 اهدا زمك ع نوكي ملعلل اير« ةئاوألا لّبقو بارتلا ممل اذإ الإ جوري نل هنأو

 ناك يم ناورطا راق هع ورحوا ضعب نم كلذ روصيو . هباوث اذه نوكي رعشلل

 دصقم ناكو « ىبرعلا نايبلا ىف فئص ام عورأ امهو « ةغالبلا رارسأو زاجعالا لئالد

 ها ا ل ل

 ا لا سؤبلا هل نيفلحم

 هلاهجلاو ةلاذئلا ىوسا هل بف نبل نانو كلك

 هللا عكلتيو. هلا .ةياسه مق. نإ '

 لك نم معفادتت ىوكشلا هذه لويس دجتسف ةديرخلاو رصقلا ةيمدو ةميتيلا ىف أَْقاو

 : ءارزولل كلذ ثدحي ناك اك هناطلس بلس. نأ ريمأل ثدحي ناك ام ًاريثكو . بناج

 بحاص ريكمشو نب سوباق ةاسأم انب ترمو « هنوجش هعِدوُي رعشلا مظني نم مهنم ناكف

 ىح عالقلا ىدحإب نوجسلا بهايغ ىق هب تقلاو هتيشاح هناطلس نع هتلزع ذإ ناتسربط

 ضف + اتاك ناك ا ًارعاش ناكو: + هتاطلس عاج لع افنأو درإلا ةاله نمر ةغّرأ تان

 ىلع « ةبالصلا نم ليلق ريغ عم لب « هسفن رسكنت نأ نود سانلا نم 00

 ") هلوق ةلكاش
 رد نم الإ ٌدهدلا براح له انرّيع رهدلا 00 ىذلل لق

 رردلا ورعق ىصقأب رقتستو 2" ْفَيِح هقوف ولعت ٌرحبلا ىرت امأ

 د ميا دنع انب نامزلا ىديأ تفبع نكت نإف

 ا م الإ د سيو ُدَدَع احلام 3 ءانينلا . لف

 ا ل يو ديس يياعيللا

 : "' ىناجرحلا ىميقلا ليعامسإ نب لضفلا
 دهاوشلا كلك .مق ىلا ..دحات- قلئاف# 3“ ف

 )١( ةبمدلا (”) ظ ١م/؟ ةيمدلا ١8/9

 )*( ةميتيلا 5/ 5١ناكلخ نباو 14/8٠١
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 دمت نم مهيف سيل « رارشأ مهلك سانلا امئأكو ء ادحاو ادج ام ايندلا ىف ىري ال وهف

 ةرسح بلقلا نوألع مهعيمج لب « ةنينأمطو اضر بلقلا ال نوعلا نم ائيش هدنع

 دروب لاو ىمزراوخلا امه رصعلا ءارعش نم نيرعاش كللنع فقنو . ةعولو

 ىمزراوخلا "ركب وبأ
 ىربطلا ريرج نب دمحم تخأ نبا وهو « مزراَوخخ هؤشنمو هدلومو َناَتْسِرِبط نم هلصأ

 وهو . ةدم ماشلاب ماقأو « هبابش ناعير ىف هنطوم قراف دقو « فورعملا خيراتلا بحاص
 ىلإ لحر « هتاورو بدألا ةذتاسأ دحأ ًاضيأو « هرصع ىف نيديجملا باتكلاو ءارعشلا دحأ

 ىلعأو همركأف « دابع نب بحاصلا دصق مث « ناتسجسو روباسينو ىراخبو قارعلاو ماشلا
 اراَفَع اهيف ىنتقاو اهنطوتساو روباسين ىلإ داعف « هشايتراو هئارثل ًابيس ناك امب هرمغو « هتلزنم
 . هترضح نع هفارصنا ذنم بحاصلا لبق نم بتار وأ مسر هيتأي لازيال ناكو « اعايضو
 روباسين باحصأ نييناماسلا دض نييبموبلل ًاديدش اضع بصعتي نأ ىف 5 كلذ ناكو

 ني كن هل نابي ور :ةيحئاوعلا طيس لولا + وتلا نقم مللذ, نم هلانوب واكو
 دوفو ةصرف اوزهتناو نوريثك هنم شحوتساف « ةينس روباسين تناكو يعيش ناكو . 0

 فداصتو « عيدبلل 0 اورصتنا (هنيب ةرظانم اودقعف « مهتدلب ىلع ىناذمهلا داي

 ناويد ىمزراوخلا تا دقو . هسفانمل وحلا افصف "87 ةنس اهقع ىمزراوخلا ىفوت نأ

 باتك ىف نأ ريغ « نمزلا دي نم طقس رعش ناويد ًاضيأ فلخو « عوبطم وهو ريبك لئاسر
 ىف ةفلتخم نونف ىو ىارملاو حيدملاو لزغلاو بيسنلا ف هر اعشق ةريبك ةفئاط ةميتيلا

 « هنم اوجرختسا نيح نييناماسلا روهظ ىلع ًاطايس هّبصي نأ ايعيبط ناكو « ءاجحلا اهنمدقم

 مهنم مقتني ىضم هنأ ريغ « هنع اوجرفأو « مهنوجس ىف هب اوُجْزَو هلام ضعب :اورداشو أ

 : هلوق لثمب

 بلاط مّيضملا رأثلل هللا قو 2 اََنَأ ام ناماس لهأ ىنع هللا ىَرَج

 بلاج متآملل سرع كلذو -هقالط دعب محلا ىوجّوز مه

 بناذُم مهاويم ىديأ اهل ًاهايم اوُبَضْناو داصحلاب ىعرزل اوحنأو
 ”بئاحس كولملو ٌدارَج متنأف  مكريَغ عررُيَو مكيدبأ دصحتأ

 رشتنم دارج مهنأكو  ًاران هنولكأيو ؛ مهؤارزوو هيوب لا هعرز ام نودصحي مهف

 عبط) ىبرعلا رثنلا ىف هبهاذمو نفلا انباتكو ١٠ه/” ١ نباو 144/5 ةميتيلا هرعشو ىمزراوخلا ىف رظنا )١(
 اهدعب امو 7١٠ ص (فراعملاراد 2تارذدشلاو ١41/8 تايفولاب ىفاولاو 4٠٠0/4 ناكلخ
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 نب هرفي نم وز «ةليتن يع نقاد ةويبرللا انبي هلاؤلاو ياازاللاب ةالثلا يبصب
 ىلع ًابضاغ ناك هعيشت مكحبو . نييناماسلا ريغو ةديعبلا نييناماسلا عاقب ىفو ةبيرقلا مهعاقب
 ىف ئيسلا مهعينص ىلإ ةراشإلاب مهئاجه ىف ىنتكا هنأ ريغ « نيينسلا نييسابعلا ءافلخلا

 : لوقي ٠ ا نمو قحتسي نمو داوقلاو ءارزولاو نيطالسلا ىلع باقلألا عيزوت

 اياوبأ باقلألا نمو ىّتكلا نم دق“ ساعلا وع تمارا

 اباقلأ ماوقألا ىف قفنأف اذه نيزك 2 ف مهاردلا لق

 ناكو ءروهدت نم ناريإ ريغو ناريإ ف هع تاضا ام ىلع لدت ابنأ ف كش الو

 هنبا نقلي اهيقف ًانايحأ ىري نأ هبصعت ىف ىلاغلا هعيشتل بصعتملا ىعيشلا ىمزراوخلا ظيغي

 ٠ فتهسو ربجلاب نيلئاقلا نم هنأ هيلع ىعديف ةيبصان ةعيشتملا مهيمسي نيذلا ةنسلا لهأ ئدابم
 ريو و
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 هبيجع  كلتو هلثم ًاربجم ايبِصان هنبإ ريص | ربجم

 ىف ةشيركر يسم هنأو رايتخا الو هلعف ىف هل ةيرح ال ناسنإلا نأو ربحلاب لوقي ىذلا ربجماو

 نم عذقم ءاجهب هالوتف « ىناتسربطلا راش نب رهاط هطخسأو . ءاش فيك ههجوي ردقلا دي

 6 0: هلوق لثط
 عئادب اهتحم فئاطل -ةهاضق ام لك ىف هلل

 عئاج َوْهَو بلكلا كرتيو راش نبا معطي نم َناحْبَس

 دابع نب بحاصلا دي ىتحو « هنم ّلقأو بلكلا نود هلعج دقف «ريرم عاذقإ وهو

 ى هلصي « انمدق اك « امولعم ابتار هل لعج دقل لب « هلاون نم هيلع غبسأ املاط ىذلا

 ضري مل هنا ودبيو « هئاجه رافظاب اهنم مدلا ليسيو اهضعي لب اهشدخي هدجن « روباسين
 : ًالئاق احيبق اًمذ همذي وه اذإف ء هل ءاقل ًاموي هنم

 ايَدلا َلَجْخحَأ ىتح دوجلاب هادي -ْتلَطَه' نإو دابع نبا ٌندمحت ال
 امرك الو الّْخَب ال عنيو ىطعي < هسواسَو نم ةتارطخ اهنإف

 هب ملت سجاوهو سواسو ىه اما ناريإ ريغو ناريا ىف ءارعشلا تقّبط ىتبلا هاناطعق

 لاتحا عيطتسي ال نأ ىمزراوخلل ةعيبط اهنأكو ؛ فورعملل ديدش نارفك وهو . اناا

 ىلو ىلع ىتح هب لزني باذع طوس هليحيو « هرعشو هملق ىلإ ًاعيرس أجل ؛ نأو ربصلا

 ءاثر ىف هلوقك مهتافو دعب ىتح مهءاجه ديري نم ىلع هطخس عباتي هارنو . هتمعن

 ءاجه هليحيو هباتع مخضي وه اذإف « باتعلا نم ًائيش بجوي ام اههنيب ثدح ء قيدص

 : الئاق

 دوحت ىب كلعف ءوس نم ُلزت 2 مل ىتلا نيعلاب كيلع "تيك



 ديعسلا كب ”ىمشلا اذ انأ اهو ىّرعملاو اًنهملا اذ انأ اهف و 3 ََ ص : * .٠
 ديقف ذدوجوم وهف لكات ٍسْرِض لثم الإ تحبصأ امو وجو

 د ملا هل ىىمعلق ىو ود تلاد هل ىكرت ىفف
 نأ :ويئانلاو اقدام لاو ماكنا قا وير افصأ :نيفتورناك ىلا ىمزراوخلا لثمل ىعيبطو

 : لوقيل ىّجح «رهدلابو هايندبو صظؤ5955 مهب مربتي

 هبهلا ىف دمعتي مل هنإف -هببس ريخل رهدلا ركشت ال
 ةَبّرخ اناكم قْسَي ذإ لّيسلاك ُهَّبَهدَم كيف أطخأ امنإو
 تايرمخو تايلزغ هلو مهريغو بحاصلاو نييهيوبلا ىف حئادم هلك كلذ ءارو هلو

 هتانيمضت نايبل ًاليوط ًالصف هل ىبلاعثلا حتفو . اهنيحايرو اهدوروو ةعيبطلل فصوو

 . هرصع ىّتح ىلهاجلا رصعلا نم بقحلا ىلع نودتمي مهو ع« هرعش ىف هريغ ٌراعشأ

 0( ىدزويبألا

 د4 يلد ةنايح وز ةزواعم ءةانباا نع 4 ةلمجأ ني ةلمتعا :رقلطملا وبا قف
 ىلع هقفت دقو . ناسارخ ىف درويبأب هؤشنمو هدلوم . ىومألا برح نب رخص نب نايفس ىب
 لعلو ٠ ناجرحلا رهاقلا دبع معو ةعرذب حئادم هيف هلو : روباسيتب ىيوجلا نيمرحلا 9

 دعب ايف هلعج ام كلذ لعلو : اهلصحي فراعملا ىلع بكأو . ىبدألا هقوذ ةفاهر ىف أرثأ | هز

 سياف ى لمعلا سدألاو رعشلا هل حتفو . اهريغو تابألا ىف ةفلتحم ًابتك فنصي

 ذإ « ًاليوط دادغب ىف لظ هنأ ودبيو . مهءادلب نم انهريخو: نايفسمأو: هدد ىف ةقكؤاملا
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 انآ تعي ب ةيرفلا لع طم مآ نتج هع قرم ةادنبب هت لاق هنأ هنع ىوري

 ىداع الف « كلملا ماظن نب لولا هيوم ةنباع قدح ادق ىو ةيمجعأ ةَنْكَل خضترأ

 هاجه هنأ لدتا كغ الع يدق ) ىدرويبألا هاجه رهجونم نب ةلودلا ديمع ريزولا اذه.

 ىتح ناذمه ىلإ دادغب كريف هسفن ىلع فروا ىشثخو . ىمطافلا رصم بحاص حدمو

 ئدفقلا ةيلتلا قف هدئاصق دادغت غاضمأ ىلا ةقللا لع لدتو.. هعور ادهو ةشاح نكس
 دادغي رجه اما هنا ةاورلا ضعب لوقيو . ةديصق ةرشع ىدحإ هيف هلو (ه 4مل - 461/)

 )١( و م٠ ءايدألا مجعم هرعشو قووؤيمالا ىق رظنا ١ ظافحلا ةركذتو تاسألاو 41١/8؟١

  6/7تايفولاب ىفاولاو 54 ناكلخ نباو  91١1/7تانحلا تاضورو ١88 هابنإو 18/4 بهذلا تارذشو

 ىكبسلاو 5/ 8١نائبلب ةينامعلا ةعبطملاب عوبطم هناويدو 44/7 ةاورلا ةرهازلا موجنلاو (,/آ3 مظتنملاو .

 نانحلا ةارمو ٠ ريثألا نباو 5 ءلهوز[ه
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 ًايعاتف يوما هفالسأل تناك ىلا ةفالحلاب بيبشت عون همالك نم حشرب ناك هنأل ظ

 كيفيو سردي ةدم اهيف ىبو . ناذمه ىلإ دادغب هتقرافم ىلإ رطيخاف . ةمامالا ايوا

 نب دبع ناطلسلا ةكلم كازفأ :ةرمغ ربخا ىف قوت + :ةذيرخلا مق :داجلا»لاقوب تنضيو

 ا 900 ةنسل هريرس دنع فقاو وهو مسل 5 ء(هه١1-498) هاشكلم

 000 مسلا قسي مل لب : لاقيو « ناهفصأب هلزنم ىلإ لمحف ءرثألا ىلع ىفوتو هامدق '

 نيم: .طقتو :كيقراف عزفلا هباصأ ناطلسلا مامأ لثم نيح هنأ رمألا ىفام

 ىلع هعزو دقو «ريبك هناويدو ءرصعلا اذه ءارعش رهشأ نم ىدرريبألا دّعَيَو

 هبسنب رخفلا ىف ريثك رعش هلو تاي ولا ومات هومنل اور تادف اعلا :انيزغأ دي . ماسقأ

 كلم وهلا لاق ىلص اذإ ناك هنإ نولوقيو « ةفالخلا ىف هقحو هلضف نايبو ىومألا

 . دمحم ناطلسلا دي ىلع هفتح ببس وه هيف سوح لا اذهل لعلو « اهبراغمو ضرألا قراشم

 : هلوق هسفن ةوقو هحومط نع ربعملا هرعش نمو

 كردمب سيلو ىتاجاسُي نم 3

 سمع

 هه 5 1 سا 4

 ىصنم ةلالج هل نياو ىواش

 ةعلمأ ام نودف ني اي

 أ ريخ - دحملاو
 و

 ةراكف كعفو 7 07

 57 كركلا ءاطتماو ةداتقلا طرخ

 اف بسح ىذ ىَأ ملعت هلاساف
 7 مو

 ىبللا قيخ اهنيط نم ةموثرج

 ىبو هب نورخفي ةيما ونبف

 هنم ىرجملا لوألا نرقلا ىف ةيمأ ونب نيأو « ءابآلاب دادتعالا نم ةحماج ةروص ىهو

 نإ ؟ مشاه ىنب نم مَع لوسرلا ىلإ ًامحر برقأ ةيواعم هدج لهو ؟ سماخلا نرقلا ىف

 هقوسي ذإ « ضيرعلا هرخف ى دحلا اذه دنع فقوتي الوهو .وغللا هبشي امو وغل هلثمو اذه

 : لوقي ذإ اهقيقحت نكمي ال مالحأ لكش ىف

 ىِمَدَحَن نم رهدلاو ىلَوَح نم سانلا
 هظحْلي نا قيس 0 رسلاو

 ًابهذ ىرولا نود ىل ضرألا تغيص ول

 جرح قزأم ف ىَرأ لياق نعو

 اهلحخ الخ ] ودبت ةَقدَرم - ضييبلاو

 مدقلا ىطوم ىدنع دحملا ةمقو 001 2
 رس

 ىملق هب ىِمهَي ام دْشْني رهدلاو

 ىممه ىلئان ىجرعألا اهضرت مل
 )0( م ف تاّيجُيَرسلا ءاشَت هب

 مو ةربع نم لحو ٍلسم ف

 ليش ف لثملا ىو « ربإلاك كوش هل تابن: ةداتقلا )١(

 2 فويسلا نم برض : تايحيرسلا . : ماشت )١( ةقشع الأ لانا ع ءىشلل برضي (داتقلا طرخ ةنود
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 ١ مِذَّحلا ةماصْمَّصلا َةَّبَظ ىف ٌرعلاو ١ هبلطم ليخلا تاوهص ىف دحم اف
 تايدانلا ءاسنلا اهيف ىَبْسَت ةرفظم ةكرعم دوقيس هنأب انرغ ادلع محب وهو

 الفلا روسنو «نارقالل ةيدرم ليخلا اهيف لوصتو لوجتو . نهلهأو نيئانبأو نهجاوزأل
 .. نأ ىعيبطو . ًابهلم ايساجح ًارعش ىبرحلا هدحم دشني رهدلاو « هالْثَق ءالشأ نم لكاتل هعبتت
 ىهو: « هحماطم هليني ال ىذلا نمزلا نم ىوكشلاب هدنع فصاعلا رخفلا اذه نرئقي

 : هلوق ةلكاش ىلع دئادشلا 00 دلجلاو ةوقلا نم ليلق ريغب جرت ىوكش

 ع ْ ردي منو ىرهد 39 ركذت

 نكي هيك لا فيرا "كيو ا فيك بطخلا ىنيري تابف
 ىلع هل دعبل ايقغ مقسم هلعج 0 هسفنب هزازتعاو ىدرويبألا ىف بناحلا اذهو

 دَمَحَي راعشتسا وهو ٠ سدقملا تيب ىلع ةرجهلل 48 ةنس ةرم لوأل اوراغأ نيح نييبيلصلا
 مرحلا مهمادقأب نويبيلصلا سند نيح « هلهأو مالسإلاب تلزت ىلا ةثراكلا سحأ هنإف . هل

 ةديصق ى حابتسملا مهأح نع اودوذي نأ نيملسملاب بيهي هتوص ىلعأب ح حاصف « ىسدقلا

 : اهيف لوقي ةليوط
 "” مجارّملل ةضرع انم قبي ملف مجاوسلا عومدلاب َءامد انجزم

 را لل لا ا را ا
 "9 معاشقلا نوطب وأ ىكادملاروههظ  مُهليِقَم ىحيضي ماشلاب مكناوخإو
 مصاعملاب اهَتْسح ءايح ىراَو ىّمد نمو تحيبأ دق ءامد نم مكو
 مجاعألا | ةاك لذ لغ ىقكتو» .ذألاب يبراعألا ديداتم ىضرتأ

 مراحب ةريغ اوُنَص نيدلا نع  ةّيِمَح اودوذي مل ذإ مهيلف

 نود اسما دس وقفل كك مجاعألاو تروا نم يملتيملا يرق نانسنا ةديصقلاو

 لابو نييبيلصلا اوتيل قع - مهحاورأو مهحالس هنع نودوذي ملسا ىمحو مهاح

 بوصت نرق لاوط تذخأ ىلا دئاصقلا ىلوأ ىهو « مهروحمن ىلإ مهديك اودريو مهبرح
 نأ نيدلا حالص عاطتسا ىتح « مالسإلا ءادعأ رودص ىلإ « اهماهس لب « اهتايبأ

 . مهتداقو مهكولم ءامد كفسيو « ماشلا رايد نم هريغو 0 تيب مع قلم

 . نينمؤملا ع هللا ىلع اًمح ناكو

 ء (هثارزوو ةقجالسلا نيطالسو ءافلخلا ىف ةريثك حئادم كلذ ءارو ىدرويباللو

 ل ل ا ا
 . مالكلا نم حيبقلا : مجارملا (؟)

 ني نامزل 1 تارك ع
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 .ٍس

 ةعيدب ةيثرم هل تناكو « ىلاتلا لصفلا علاطم ىف اهنم ةلثمأ ضعبل ضرعنس تايلزغ هلو
 - ىلا « ىلازغلل هتيثرم نم الخ امك « « اهنم الخ هناويد نأ ريغ « توقاي اهنع ثدحن نيسحلل
 بيجنلا نا اه ى:ةاقرط نامي هلو . نايعألا تايفو هباتك ىف ناكلخ نبا اهيلإ راشأ
 زي ال ام مول هرعش ىف لمعتسيو « ارعاش ناكو « ىهغارلا راجل دبع نب نمحرلا دبع
 هيف لاقف ا ف ءالعلا وبا هب ربتشا ىذلا

 اقل .ةةدكلسا دلقمم هع متيشوحو - 2 غارملا رعش
 لي ام كرتي هّتكل ازال هل سيل ام مري

 رعاشملا نم رعشلا مزلي امم لوسغم هرعش نأ ىلإ ريشي ذإ ٠ ةحضاو ةيرخسلاو
 رعشلا ف : ءافتكالا مدعو ىورلا ديقعت نم مزلي ال ايف هقرغي انيب ؛ عيدبلا نونفو ةليخألاو
 . همظنو رعشلا عنص ىف ًاعراب رعاشلا نكي مل نإ ًاديدش ًافلكت روصب امم « دحاو ىورب



 حلالا مسصقلا

 ءارعشلا نم فئاوط

 كزغلا ءارعش
 دشي مل هنأ ناسنإلا ىلإ ليخيل ىّبح ءرصعلا اذه لاوط اقفدتم اًراح لزغلا رايت لظ

 تنتاك و نيوز الوب ناطلم كلل: يرغ يقرا "ع ةنانقلا لع كرفلا :ضرجو ذل :رعش رعاك
 ردعلا هنرغلاوب قافالا :لرقلا :: ووسعلا ضر نا نقاراقتلا هاتوا كرذتلا طوب ناكل
 تاريثك ناكو ىراوحلاو ءامالا ةرثكل ةريبكلا هقوس لزغلل لظت نأ ايعيبط داكو « فيفعلا

 رصعلا اذهل ءارعشلا 7-5 امايهو افغش لاجرلا بولق نألف « ءانغلا نسحب نبنم

 لاجتو ةروض لاو قم لاتعتفلا ةينطيام اتم راكع لزفلا :تناغوطقم اع اذ: نجت
 .. 17 دسعلا نبا لوق ةلكاش ىلع « توص

 ىسفن نم ىلع. ٌّزعأ ل را نم _ ىنللظَت ْتَلَظ
 ى راع و

 نيحشلا نمد نالطل .ممش بحه رزتر# .ابعتعازي لزفات
 هترازو ىف هتفيلخ ناكو « هتبحاص لاج ىلإ ىوق تفل نم اهيف امل ةعيدب ةروص ىهو

 نم كا يرطالو سوبا يارا يورط رك إو يس ار روعجما
 . ةفإ هلوق كلذ

 هنامكك. نلحلا لتس نفقا 20 د لاق
 هاكلابم كح ذي دلل قلتو نقب هك
 ةنحلا د : ىوبنلا ثيدحلا نم سابتقالا ىلإ ناثلا تيبلا "ىف كمع هنأ حضاوو

 نارقلاو ثيدحلا نم سابتقالا ةرثكو . هلبق امب هتلص ماكحإل فيرط سابتقا وهو « هراكملاب

 7. ةيبدألا رصعلا رهاوظ نم ةرهاظ ميركلا
 كا تف يفت ريصعلا يصح 3 نيمو عنو و تالقي يلوقلا عن اتابع قرط وقيل تاكو

 84/7 ةميتيلا (؟) 0000000 واول ةميقلا 0و

5525 
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 وهو ٠ مهفالسأل اديلقتر ا عفاعتو ًاردنت يولي اوناك ابرو + ينانعلا ريضعلا"ىف الكت

 نيرثؤم ٠ مهطزغ نع تيقملا عونلا اذه وحن ءارعشلا نم ًاريثك نأ قحلا نمو . ضيغب ديلقت
 بحلل ىداملا عاتملا فرعي ال ىذلا رهاطلا تيقعلا لزغلا عباوطب مهراعشأ اوعيطي نأ

 بحلا فرعي |ى ةقرحلا هنارين فرعي انإ « قانعلا ريغو قانعلا نم هتارمث ءانتجا الو

 لاق 2 داو « قايتشاو نينح ًاعادو قارف ًاعادف ٠ ادبأ هبحاص ىوربي ال قنلا ىماظلا

 : ©١( ىدسالا ءالعلا وبا

 .اوناك نيأ | مهلتش هللا عّمَج ١ نكلو لش قارفلاب اوتّيش

 مهسوفن ةراهطل ةروص ء ءاوتنلاو ءاملعلا ةغوضت ناك ىرادعلا :كزغلا اذه تم

 ةزيرغلا نم ءىيش مهريكفت بوشي نأ نود مالا نم بحلا ىف نومشجتي امو اهئاقنو
 نينحلا لزغلا اذه ىف رثكيو . سحلاب لصتي ام لكو ّسحلا نع اوماست دّقف « ةيعونلا

 قوشلاو قارفلا نم تارسحلا عم دجن رايدو دحجن ىلإ نينحلا « نييرذعلا نينح نم دمتسملا
 تايدجنلل لعج دقف « ىدرويبألا رثكأ اك رعاش كلذ نم رثكي مل ابرو . ءاقللا ىلإ
 : هتايدجن نمو «ريبكلا هناويد ماسقأ نم القتسم امسق ىرذعلا ىدجنلا لزغلا وأ

 (9”ُفراَطَملا انيلع تّلتبا هب طقس ىَدّئالو ع« كارألا اعتب انلزن

 © قئاشلاو :قرسلا ع ةتذخأ دقو 3 تلا كلا“ تاع كيف
 فراوذلا عومدلا هتباجأ اهاوه ىونلا ىلع ىناعد نإ ًادوَخ ركذأو

 فراع بلقلاف نيعلا هثركنأ نبل لزنم ثتتعلا قلل د: باع قه

 (4 فعار ناهتب ف نق ىناك مد هرثكأ . عمدلاو هب 0 تفقو

 ثيحن ؛ اهنومحي دس الوحف «٠ ةعّنمم اهنولعجي ةيدجن مهب وبي نولعجي -ام وحن ىلعو
 كلذ قو « ءافزلا توملا اهمنودف « اهاح نم ترقي اهاقلي نأ ناحلولا بحلا د

 : "هت هتيم ال ىف ىئارْغطلا لوقي
 ٍلَعُت نم ىلا ةامر هاح دقو ١ مَضِإ نم ىلا قورطا وأ
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 للحلاو ىلحلا ٌرَسَح رئادغلا دوس | هب نادللا دمتلاَ ضيبلاب نومحي
 لّسألا نم تاغ اهلا سانكلا لوح 4 ةضيار هال دل ادعلا ثيح ندد

 نم ةامر هاح دقف « الاوهأ كلذ نود ىريف ء مضإ ىف هتقوشعم ىحب ماملإلا ديري وهف

 )١( اليل ريسلا : ىرسلا . تازافملا : فئانتلا (") | ء مسد ةميتبلا .

 "( 2فناالا نم لئاسلا مدلا وهو فاعرلا نم : طضعار (4) | نم.: كارألا . فئاطلاو تافرع نيب داو : اع

 ه4 ص قارغطلا ناويد (5) ,بايثلا : فراطملا « ةيدابلا راجشأ 000



 2ذ1

 فويسلاب نوحلسم مهو« ماهسلا ىمر ىف مهقذحب سيقلا ءىرما ذنم نوروهشملا ل ةريشع
 هطوحت سانك ىف ءابظ نهنأكو رودخلا ىف تاضيبارلا , تانتافلا مهءاسن نومحي « حامرلاو

 . برتقي وأ وندي نم لكر ظتني رمحألا توملاو « موُقْج دسألاو « حامزلا نم ةمخض ةباغ
 .دطعلا ف :ملوقلا ةءاردتلل نع ةررعاك دلك كنقتو

 : ١ فلا هنأ

 ىبلاعثلا مسالا ححصو ةميتيلا نم ىلع ةملك تطقسو « ودنه نب نيسحلا نب ىلع وه

 ةينانويلا ١-0 نم ةيناحورلا ملكلا باتكو ةفسلفلا ملع ىلإ نعنلا ى ةقوشملا ةلاقملاو بطلا

 نامل نب ريح ا ىبأ كلبا لع 0 ةفسلفلا ف ذملتت دقو . ةرهاقلاب روشنمو لسع رعو

 باتتك دحأ ناكو « هيلا هي رقف « دابع نب بحاصلا ىلع دفوو « هذيمالت لجأ نم ناكو

 ناجرجي ةينملا هتفاو نأ ىلإ ًاليوط هدعب شاعو « ىبيوبلا ةلودلا دضع ناويد ىف ءاشنالا
 بادآلا ىف هبرض عم وه» : ىبلاعثلا لوقي و « انيلإ لصي ملرعش ناويد هل ناكو . 47١ ةنس

 لهأ دحوأو رعشلا ىف رهدلا درف « ةعاربلاو ةغالبلا قر هكلمو « ةزئافلا ماهسلاب مولعلاو

 ةفيلبلا ظاقلألا تيذع عم « دئارفلاو دئالقلا مظنو « دراوشلا ىناعملا ديص ىف لضفلا

 ما اذه رحسفا) : : ىلاعت هلوقب دووريو لوعمسي نيدلا يح ذنو ةديعبا ضارغالا بيرعتو

 مرا 000 ُْف ةصاخو هتايلزغ نم ًاريثك هل كيتو .(( نورصبت آل منا

 هيدخب  ةرفص تدب نذإ افند  ًاقشاع ناك ول : لوقت

 هينيع هتامد الع كاع 5 نإف ! هنركتتال

 ى ةيراوتم + رامفو يلدقللا نارع ذا هنينامل يرد ل بالو حي كانو عو

 : هلوق هلكاش ىلع هلزغ ىف ل للعلا هذه ركذو . ةينيع ءامد اهئار دع ١

 انحاوب .ةلاطا قف .امسنا كن نوصقلا 27 > فراغ

 افطق الك درولا صقنيو ِهِتَنْجَو ٌدْرَو فطقلاب دادزي
 الجح هب اهدحت دادزب ذا . فطقلا هديزب درو 2« بيرغ اهدرو هتبحاص ةنجوف

 ةنفا كلوي لازي ال لب ٠ هترمح ضيغت الو اذن صقني الو رثكيو درولا دادزيف « ارارمحاو

 5755 ص ( ثوري - ةايحلا ةبتكم ةعبط ) ةعيصا نأ سو ع اس ةميعلا ودب نيا جرفلا نأ ةيي قارنا 0

 ىييبلل .مالسإلا ءاكح 0 846ه/٠ تايفولا تاوفو ءابدألا مجعمو هال / ؟ ةيمدلاو "5 / ١ ةميتيلا ةمتتو

 .86 #88 نيبال ءابطألا تاقبط ىف ءابنألا نويعو 1/ 5*٠



 : الئاق هل ةبحاصل فّطلتيو 6 بتي ال ادرو تطقلا .

 ىفلكك  ىّرَولا نود هب  يفَلَك الب اردب اب
 . وجا
 ا ع

 تفدصلا ف دلل. فاي امي ,كلرتلا 25- نى
 ٠ رب

 اسس إب

 و ل ل ل 5

 : هلوق فطلتلا اذه لاثم ىلعو « اهعيراصم

 ىداسفإو  ىحالصا كلام ىدابلا رمقلا اذهل الق

 ٍداز نم  لحاّرل ديال َةَلْيق ًالحار اداؤف ُدَوَر
 لظن « هتبوبحم نم ةلبق : :هحسورل ادار ذخر نأ ةيريوهوب 4210 نهشلا ةيذل فاس كف

 روصب قأي نأ امتاد هلزغ ىف لواحيو . ةلي وللا ةقلدنر + قع انقل .ةوغي تدم + نعي ادا

 لا روصلا نم اريثك بلجيف « ةركتبم

 ىباثتكا ميمج ىنيع ىتفك دق بائتكا قارفلا ىَّذأ نم ىف سيل
 () بابحألا ةزونق هش“ راف ىللق مد تعا تعش الك

 هنيع درت ذإ « اويثتكاو هنم اوكش املط نيذلا قاشعلا نم هريغك قارفلل بئتكي ال وهف

 ةروص اهالخ نم ىري ىلا كلت « هبلق ءامد ايف فزنت ىلا اهعومدب هباثتكا هنع
 ليللا لوط نم اوكش املط نوبحملا ناك اذإو . هعومد رداغت ال مهتروصف « بابحألا

 : الئاق مهضقاني هنإف ىجادلا همالظو
 نكد ةقيللط كلك نقلل هيلا فيا لبلاك هذآ كي
 هدحلا نع عاق تراؤ ةتيلظ ل“ :ةلغدم كلك

 «٠ اهيدخ ىلع ةلدسنملا اهرعش َلّصح هتملظ ىف ىري ذإ « هتبوبحم ليللا ىف لثمتي وهف
 ظ . ليختلاو مهولا ىف دْعِب وهو « ةقلأتملا هموجن ىف اهيدخ ىريو

 عدخنت سفنلا نإ سضنلا عداخو 2 مهريغب ًاموي مهنع لغتشا اولاق
 عسّتم هيف مهاوس بحل اف  مهّبُح رادقم ىلع ىلق ْغيِص دق
 هباقف « مهاوس بحب هبابحأ ضعب نع ىوُلّسلا هيلإ نوبلطي نم ىلع فيرط ٌّدَر وهو

 رعشلا تاعوضوم ىف ةريثك ةفيرط ناعم هلو . مهريغل ناكم هيف سيلو مهب امئاد لوغشم

 ٠ : ليخم ىف هلوق كلذ نم « ةفلتحلا

 هسيك نم ماعطلا كاذ ناك ام اذإ مماعطلا لكأي مل تام ول
 : : 2 نما م : .
 هسيبعت ناو اندهش دقف هخبطم ناخد دهاشن ١ نا

 ب

 )١( تلاسأ : تلبسأ .
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 دحأ دهاشي ملو « هنزخ ىف الإ ًارورس ىري الو لامل نزخي لب « هسيك نم لكأي ال وهف

 ىف لوقيو . سيبعت هدعب ام سيبعت « ههجو ولعي امتاد هناخدف « هخبطم ولعي اناخد هل

 : ةدحولاب عانتقالاو دالوألا ذاختا نع: .ىتملا

 درافلا ديحولا نبيلا ىعسي عا  يىللاعمللو لعمل ام

 دك ايف شعنلا تان, قباو ًةدحو ءامسلا تانج سمشلاف

 بطقلا نم برقلاب دهاشت « ميرت داكت ال ءامسلا ىف ةفورعم موجن شعنلا تانبو

 ىرلا ةنيدع هماقش نم وكشي هلوق انه ةقلتغ ناعكأ وكشلا قالو اهابأ هوعديو ىللاهلا

 0 ظ : لئاط نود

 هلا ىف ءارلا فرَح عايض اهلهأ ىف ىلا ضرأب ْتْعِض
 "ةقلبلا عغلبأ نأ ىنيجعي 2 ىّملا غولب دعب اب ْتْرِص
 رعشلا مظن ىف هتعاربو ودنه نب جرفلا ىبأ ةيرعاش روصي ام انمدق ام لك ىف لعلو

 . ةركتبملا ةفيرطلا ىناعملو روصلاب « لزغلا ىف ةصاخو « هيف نايتإلاو

 ىلاكيملا "7 لضفلا وبا

 ى نييناماسلا عم 0 املاطو « روباسين ءاهجو لاكيم لآ خرم تيحا جي ذلا كيب وه

 لتي شنلا فو « مهب ىبلاعثلا هيونت انب رمو « نادلبلا ضعب ىلع مهل ةالوو مهنيواود
 ةدايز لاكيم لآ نم فالخألاو فالسألا ىلع ديزي دمحأ نب هللا ديبع لضفلا وبأ ريمألا

 هنم نسحأ مويلا اهرهظ ىلع امو دقعلا نم ةطساولا ناكم مهنم هناكمو « ردبلا ىلع سمشلا

 ىلع هنايب نسحو هتغالب فصو ىف ءارعشلا ضعب لوق ىبلاعثلا دروي مث . ةغالب متأو ةباتك
 : طعلا كه

 عّمجُت ملا ىَرَولا : كريغل 0 ةمح تار .خيماشلا ٠ .ق“ :قلل
 "' ىعمصألا ظفح يح ديلولا رغش هنا ةغاللبلا ُْف 0 : نارحي

 رق جرس سا

 عرصمو رعصرم نيب ريشا ارضان كرعش رون 0 اذإو
 م دحمأ قلناو عيدبلا نا دا ضنرقلا ناسف َتلَجْرَأ 0 د

 لخد هنا ناكل تبارك ديو لضفلا نا ةافن نغاةكيفا وك انئادس نع كسللو

 فرعا < هقرلاب لهو . ةجاحلا ّدسل .ىنكي ام : ةغلبلا )١(

 . سراف ج : ناسرف «٠ سرف ج : سارفأ (4) تاوفو "ه4/4 ةميتيلا لضفلا ىبأ ىف رظنا(؟)

 ١٠و/ه , #/7٠١ ناكلخ نباو ه7/“” تايفولا



 ت4

 تاراتخم هيف عمج لخدتملا ىمسي افنصم هل نأو "4 ةنس جحلا نم هرودص دعب دادغب

 نيح نيبونزغلا دهع ىف سبح هنأ ودبيو « ةبكن ىف هلاق ارعش هل ىلاعثلا ىوريو . ةيرعش

 لزغلا ىف ب اهم هراعشأ نم ةريبك ةف ةفئاط ىبلاعثلا دشنأ دقو . نييناماسلا ةرامإ ىلع اولوتسا

0 
 هبكاوك ىْعَرب ىنافجأ 0 هدودصب + شل رد ىنعار دقل

 هب كاوك ام ىلع ًارْبَص ىدبك ايو ىل دوعي هاسع الهم ىعزجايف
 تيبلا ىف « هبكاوك» هملكف « نيتيبلا ىتيفاق ىف ادصق سانجلا ىلإ دصق نأ حضاوو

 . هحدام هيلإ ريشي ىذلا ناو اذهو . «هب كاوك» هملك ًائيش اهلع صقنت نت ال لوألا

 ارعاشا ا هعيش قى قلافتلا قورل ضو سمانا ةقايفب مهنم ريثك لق وأ نوار فنم

 : ىلاكيملا لوقيو « اباتك سينجتلا سانجأ ىف فلأ ىعوطملا ىلع نب رمع صفح ابأ ىمسي
 انهنقارم تت نبدأ .نش»- .كركلا

 اب  كاوس ىعبأ له  ىنوفج ىِلَس
 : نييفاقلا :ى .ذنمعتملا"نيئاتخلا ذب انيلقلا :هنكلو> ع اهاقسرم ىف نآففخ ناغنلاو

 : هلوقك دحاولا تيبلا ىف نيتملك نيب سانحلا لعجي دقو .«اهبب كاوس ١» و « اهبكاوس »

 ”ىإ. نافعلا"ب لقا نامت هطاخلاوا  عيزاقملا# ملل ةفاذضأو
 0 : هلوقو

 ىف ىئوجلا نم طاحأ اه فشق اربح نوكي باوحلا ثيل الأ

 : رمحلا : تيبلا ةيابم ىف راقعلاو « برقع عمج : لوألا تيبلا ىف ىلوألا براقعلاو

 هل متل « ىف ؛ ةملك اهيلإ فاضأ دقو « هتعولو دجولا ةقرح : ىناثلا تيبلا ةيابن ىف ىوجلاو
 : لوقيو « هلئاوأ ىف ةحاوطا ةملكو> ةقييبلا ركخا فير. شايل

 هقيرب 2 مقيربإ نع  تينغ -هقيرب ىف قبلا راحي ىَبَظ
 لو ملف

 ىبيابن نيب سانجلا هل ميل ءابلا مهلا تناك ر -ونغو ( هقير ١ ةملك ىلع لخدأ دقو

 (  هقيحر » نيب سناج ذإ الوبق رثكا ىناثلا تيبلا ىف سانجلاو « نيلباقتملا نيرطشلا

 ؛ الياق لقأ ودبي هيف فلكتلاف « امات سيل سانجلا نألو هعم ةروصلا لخادتل « هقيرح و

 ريب “3
 2 د ا هقيرح نم بلقلا تيفش ىتح | هقيحَر نم فشر ا

 ْ : لوميو
 هلم # ْ 2 م 0

 تفثأ انه ةليفقت 5 يبت" هفاش
 ٠ 0 2 9 ل أ ْ ا 1 5 د 0 ّ 7 :
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 ] : هلوق هلثمو . سفنلا هجمت ملو . هيف فلكتلا فخف « هتعدتساو
 ص : د ريم ل رم كى ل ْ و 2 1
 يراسل يتدتلا يمل ملا يي لا وللا ركل كب
 دصقلا هيف ودبي امات اسانج سيل هنال لوبقم « هقيرح »و « هقير » نيب انه سانجلاو

 : هلوقب كلذ نراقو « مالكلا هاعدتسا ىعيبط سانج هنأكو . فلكتلاو

 كفدِص ذا ىداقُر انحف هليضوم تيبكلا فدص

 ها. م 1 2 0 كا 7 دلو

 : ضرعأ ىعم لوألا ( فدص » ةملك همادختساب نيتيبلا ىيفاق نيب سناج دقف

 اوناك هيرصاعم نم هريغ نوريثكو . حوضولا ديدش فلكتلاو « ةؤلؤللا ءاشغ ىنعمب ةيناثلاو

 ( ةدحاو ةملك ناتملك هيف لباقت ام اريثك ىذلا ليقثلا سانجلا اذه ىف هبهذم نوبهذي

 دق لقلا نر” ”قوعلا يطا وبا :نيواو ةيلع داو عوج نب مضلل 6 نا هجرت

 ىف راعشأ هلزغ ءارو ىلاكيمللو . لزغلا ريغو لزغلا ىف هريثك اتايبأ ىلاعثلا هنم هل ىور

 : هلوقك ( هعنصت نم اننا اهيلح الو ) تابعادم هلو ) ناوخالا فو ةعببطلا فصو

 هر 2س

 هرّدق ف ضفخلا ىضر 2 هردق 2 بصنلا طخّس ف

 الو هردق بصني ال هنأ دارأو . وحنلا ىف نيفورعملا ضفخلاو بصنلا رك ذل منصت دقو

 ادد لل

 ظ : هلوق ىبلاعثلا هل
 ةنالا فيي مننا اعرب كالو مرحي دلازبا ريك ع

 يارس - رح

 دعب ام كردي  اهظحلو اضوح ١ ام رمق نيعلاك

 فلكب اهلقثي م ولو « ىلاكيملا لضفلا ا ةيرعاش ىلع لدي ام انمدق امف لعلو

 نأ ىف بير نم سيلو .روصلاو ىناعملا ريزغ ناك ذإ ء احضاو اهّبضخ ادبل تاسانجلا
 فق قلو هكا ذا ىف كابر هلفحتم يذلا عج تامل كلر بج نر اي ألاو كارلا تاديعإ

 ا

 0 0 نوجاو وهللا ءارعش
 ىف نوسمغني نم كانه ناك ذا « رصعلا لاوط ناريإ ىف ارشتنم نوح او وهللا رعش ناك

 دي نم ابمف امو ةايحلا ىسأم نم ابوره امأو قالحخألا للحتل امإ رومخلاو ىهالملا ]

 )١( ةميتيلا ىف هتمجرت رظنا ١48/15.
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 تايبأ انب ترمو . اهئارزوو اهنيطالس : ةلودلا لاجر نم نوريثك اهيف طروتي ناكو « ملا
 ءانغو رطملا ف برشلا وه امنإ ةايحلا عاتم نإ اهيف لوقي عضوملا اذه ريغ ىف ةلودلا دضعل

 مهراعشأ ى اهب نونغتيو رمخلا ىلع نوفكعي هتلك اش ىلع هؤارزو ناكو . رحسلا ىف ىراوجلا

 0 ٠ "”رمخلاب ةءولمم سأك فصو ىف دابع نب بحاصلا لوق لثم نم
 رمالا لكشف ”ةناماسو ” قلن تقارو .جاجزلا قر

 جلثلا ير هركذ ىف ىرخأ 5 نعي وأ هتابجلت ف ىريوتصل ىك احب أم اريثك ناكو

 : ا"" لوقي كلذ فو 0 ءاتشلا َْق 0

 روثنم | قولؤلب  ىدامتو رون ضع ف 101 لبقأ

 روفاك نم ٌُراْتَنلا راصف ّض  رألا يترهاص عءامسلا نأكف

 : رصعلا ء ءارعش نم هريع دنع تايجلتلا هده تاكو اسورع ولجت ايندلا روصتي امنأكو

 ] نأ فورعمو « هريرهمزو جلثلا مايأ َْق اهئاستحاو رمخلا برش فصو نم اورثكأ دقف

 ذنم ناريإ ىف ميدق رمخلا ىلع فوكعلا
ا لاوط كلذ لظو 4 اهروصع قتعأ

 - لوقيو « بقحل

 ] ] 95 ىرابزورلا هللا دبع وبأ
2 

7 7 
 تدعلا كا برش ىوس مه نبال ام

 رط ىنّقساو اهم كسوبك قهدأ
 انل ناجلا نول ىكح ٍعْشِيَغ راث
 ىرج نيجلْلاك عمدب ماغلا داج

 و 0 ةرهق أب

 "يل ميك

 وجلا رهفكي نيح لاطرإ ولت الاطرأ اهنم نوّبعي مهو « مهايند ىف 00 0 ىهف
 اهييف رئانم ىلا يل ءاتشلا مايأ ىف برط نم سوفنلا ىف

 ا ا ع راطمألا

 (* لاّرغلاب فورعملا ىتسسبلا
 اهل بلطاف تلواطت مومحلا اذإو
 منأك سوتكلا ىف مَطْنَت ءابْهَص
 هّمكب كاقس ول قاس فك نم

 نا
 . 7519/8 ةميتيلا (7؟)

 . 415/8 ةميتيلا (#)

 لو 2 # ىر

 ممادم  عازتناب ائثينه اشيع
 : د را وك

 مارضو | ةدقوب 20شيجم ران

 ماَقَس لكل ًافش ناكل امس
 . الما : قهدأ 2(

 .8"ه8/07 ةيمدلا (ه)
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 هر

 0 ماس ظْحَلِب ُهقِمْرَت َتْلَظ ذإ  ِوَدَخ نم ةروصعم امنأكو
 قاس ضك نم « هداؤف بهلت ىلا سوثكلا لوانتل هتايح شيعي نا ديري رفظملا وباو

 عا رار اا وجل و كرس ارب كير ماش كب يسرا

 ام ميلا نم نكيلو « اهؤاستحا هبسحو رمخلا هبسحف : 2 داشر ىف ركفم الو مشتحم ريغ

 نم نوريثك اهيف طّروتي ناك ذإ « ءارعشلا مجارت ىف تايرمخلا هذه اناقلت امئادو ! نوكي

 : ) لئاقلا ىدنرهلا رمع لثم

 اكدر. وفلل نم. ةيازللا ةنركيوا فيلا لإ: .ماشللا ةيبلأ ال
ً 2 9 3 6 

 اقيطط نا ىل فشيكف يفلت ارن ىنم عولضلا نيب نإ

 اقيرح مأ ىنتيقس ًاقيحرأ ىناقس نم اي كيلع ىايحب

 مأ ىه قيرحأ ىردي الو « اهيلع فكعي وهو رمخلا الإ اهيفشي ال ةدقتم ران هعولض نيبف

 هيلع ذخأت ذإ « اهلع فرصني نأ عيطتسي ال ثيحب « ديزملا ىلإ امئاد هعفدت اهنأل قيحر
 4 ها عا 5 ءااداس 7 5000 هم 00 لو عا . 2 ٠

 اقيحر فشتريا ىردي الو فشتري وهو « اهفاشترال اقوشو اهل ابح هؤلمن لظتل اهمنإو . هقيرط
 ل و تترتكلا ىف قعمم وعون < افاعز 0 ةينه ابارش 0 لق أ ا 0

 ةيسوحما 1 وأ فدسلاو 0” هولا دامعأ فو نيناعشلا ليع 0 6 هلل

 كلذلو « ضايرلا طسو اريثك اهنوبرشي اوناكو . ةبخاص تالافتحا ىف نوبعيو اهنم نوبرشي
 نم ةفيرط تايبأ كلذ ءانثأ ىف اناقلتو . جيبلا عيبرلاو ةعيبطلا فصو اهعم مهدنع رثكي

 '' ىسرافلاو ىبرعلا نيناسللاب مظني ناكو « ميهاربإ نب مسق روصنم خل 0 لثم

 سواوّطلا خارِف نصبت نتكا اك 2 ةسحو» ميزا ع ىف بّجحو

 "د 6 ةلودلا دضع نب ديحاو 3 هلو ديصلل اناا 0 دوو

 كلذ ظحالي و . ةركس نبا هنطاومو 54١ ةنس قوتملا ىدادغبلا رعاشلا جاجحلا نبا رصعلا

 اهيف جسن ةفيخس راعشأ هل » : لوقيف « ىناذّمهلا بطشملل مجرتي نيح ةيمدلا بحاص

 نب بحاصلا ىتحو « شحفلاب ةئيلم ةديصق اهنم ركذيو « (جاجحلا نبا لاونم ىلع
 ال ةمصو ىهو ؛« 0( 5 قمناسل لع شحفلا اذه نم ةلثمأ ىرجن روقولا ريزولا دابع

 ظ - هال١/9, ةيمدلا 0 . 4١١/5 ةميتيلا )١(
 الو اوم ةمتبلا (6) 0 ةمصلا ةمع "299

 . 881/5 ةميتيلا (*)
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 ركب وبأ امهرصعلا ىف نوجناو رمخا ءارعش نم نيرعاش ضرعن نأ نآلا انبسحو . اهيف كش

 + ىررخابلا قسحلا واو. قاتنهفلا

 ىناتبسهقلا ١ © ركب وبأ

 0 50 ةيرق نم ىناتْسهفلا هيكي
 « دمحم هنباب لصتاو « هنيواود ىف هفظوو هئامدن نيب هكلس ذإ « ىونزغلا دومحم ناطلسلا

 نوريثك هحدم « احّدمم ناكو « ناتسزوخ ىلع هيبأل هتيالو ءانثأ ىف هناويدل اسيئر حبصأو

 رم حدمي ناكو « روهشملا ىسرافلا رعاشلا ىناتسجسلا ئشردلاو ىزرخابلا مهنم

 ظ : هلوق لثم « ىونزغلا دمحم

 انينمؤملا ريمأ ىَوَم ٍدَّمل  حأ وبأ دومحم نب دمحم
 . ا ةلملا . لاس اند .كلعلا ةلوقلا الح

 ' َلِظ َلَظ ذإ انل َىبوُط كّلملا دهع ٍدهعلا لو
 : درفت نا نود هدعب نم دهعلا ةيالو دمحم هنبال دومحم ناطلسلا را

 « هيلع ايندلا لابقإب سحي .ناك دقف « هتايح تارتف ىهزأ هعم اهاضق ىّتلا ةرتفلا َّدَعُتو

 ينك ةيندا ةودن ىلإ هناويد ىف هسلجمب .لوحن دقو . هشويج ةدايق ىلوتي ناك نيح هصاخو

 ءامدنلاو ءابدألا ناحتماو ةاّعملا زاغلألا ضعب داشنإب هريمأ سلاح ىفو اهيف حزب ىني ام ناك

 هي
 اهتماب ىَرَولا قزر سودت 2 اهلا قورع ال قاسلا ةقيقد

 قرر وهو ديرلاو نلطا ايجار مشهي و ءاملا اهب فرق نداقابلا هةفرخع ةيقارأ دقلا وللا و

 ب !ناهشا ىف ةمنقلا باتك ىف ةثونم اهارتو. +« ريضعلا ةقاف ليس زاغلالا ةذهتاكتو ::ىوولا

 ديم .كاوتروو. اور واو ءايدألا) يتلا ىاويطت كنا كاناعد "تاكو يفرشوب هولا

 اذه نحف اني ره قع هلس ادوعبس هاغأ نأ ريغ ةنس هيبأ دعب مكحلا ديلاقم

 هفيلخلا حدميف « دادغب ىلإ مهنيواودو نييونزغلا طالب كرثي ىناتسهقلا ىرنو . عضوملا

 : الئاق 3 1 85١" هللاب رداملا

 ' وبابب 2 نينمؤملا 2ريمأ 2 ريغو 00 ريغ نم وذ فري ملو
 هنأ ودبيو ةعيشلا بيقن ىضترملا حدمب 8 تونا نب بلاط ابأ هبتاكو هريزو حدميو

 11 نا مههاربإ روتكدلا رشن) رعشلا قئاقد رصقلا ةيمدو #*/# ةمينلا ةمت ناتسهقلا قارظنا - .

 ١ ىف رحسلا قئادحو 7١/1 ءابدألا مجعسم 1
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 ناطلسلا نم ةفجالسلا ىلوتسا اذا ىتح « عبارلا نرقلا نم ثلاثلا دقعلا ةياهن ىلإ دادغبب لظ

 فرعُت الو . ىفوت نأ ىلإ مهيديأ ىف هدب عضو 47١ ةئس ناسارخ ىلع ىونزغلا دوعسم

 : حازجلاريثك ناك هنإ توقاي لوقيو . نيدلا نم قورملاب هيرصاعم ضععب هّمهتا ىتح لئاوألا

 تايرمخ هلو . ةلوادتم تاياكحو داّقَو رطاخ كلذ ىف هلو « حارملاو وهلا ىف ابغار

 : هلوق لثم نم ىونزغلا دمحم ربمألا 0 ةعيبدب

 3 ّض هنأ د لوقي ذا ١ ةعساو ةفاقث افقثم ناكو . هتافو ةنس طبضلاب ا #

 باك“ قوم تدفق“ اايوز يع + :اهقلا

 رم ًاعرْسُم رمي ىذلا هرمع ىنفي نأ لبق + بارشلا ىلإ ةراح ةوعد هقيدص وعدي وهو
 كد دف ملو ء بابشلا مايأ نم عاضأ مكو « هبابش ةرهز ليذت نأ لبقو « باحسلا

 : ةيناث هب فتهيو «٠ تارسحلاو مغلاو بائتك الا ىوس - لوقي
 . نسم :هنوطأ كت كيلم يرتقلا معو. سلخ ”اهلافوأف. اينلا قب ملغ
 سبتحا الو اموي 4 مهَّس ديرا اف رئاف ماعلا نم مهس ىلا عراسو

 سوه هب لاغتشإلاف ٍدغ ثيدح 0 ٍدَغ مه مويلا ضاقتت الو
 سر

 نس قارلا "اا . دعب ةفلوالت. هكر حارلاو حابصملاك ديورلا م

 الو ميعن - هيأر ىف - هءارو ايندلا ىف سيلف «٠ بارشلا ةصرف زاهتنال ةبهلم ةوعد ىهو

 اهدجن ىلا ةمغنلا سفن ىهو . دغلا ىف ريكفتلا عدو « لوقي امك مومهلا نم كععدو « عاتم

 نأ ناسنإلا ىلعو « ءانفلا ةعيرس ىهو « ةيناف ةايح اف « ةيسرافلا مايخلا تايعابر ىف

 . حورلا تيز وه ذإ « بارشلاب معنيو برشيل « اهيف وه ىلا ةظحللا لب « هموي كرادتي
 هذه اناقلت امتادو 1 حرملاو ةجيبلاو حرفلا ءوض ءىيضت هبو ء ملظتو ىفطنت هنودب

 لظيس هنأ امتاد نلعيل هنإو « ناريإ ءارعش نم هدادنأو ىناتسهقلا دنع ةجيببلا ثايرمخلا

 بتاك ىدنميملا ريزولا ىف جاهأو تايلزغ اهءارو هلو .اوفض رمخلا برشي شاع ام

 سانجلل اهيف عنصتي ناك تاعوطقم ضعب هلو « هيرصاعم ضعبو ىونزغلا دومحم ناطلسلا

 ظ ظ : هتعوطقمك عنصتل :لا هعسو ام

 فيْعُم حضللا تدْنُم حال لوق عدو فينس حْجُللا دعم 1 ويب عتق
 ضعب اريثك سبتقي ناك اضياو « تاسانجلا هذه لثمب اهتيامن ىلإ اهتيادب نم ةئيلم ىهو
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 : هحندم ضعب ىف هلوقك ةينارقلا تابآلا

 ٍرهجلاو رسلا ىف هللا وعدي كل بأ َةَيْثر بتاومسلا قوف نم كب امس
 هوَ

 ( ىرمأ ىف ةكرشأو ىرزا هب ٌدَدشا ) نأ هبر نورشل  ىبسوم اعد دق انك

 تنود ايك هلئاسر تنود اهبان ابتاك ناك اك « اعزاب ارعاش ناك هنأ ىف بير الو
 : +: ةقئازت .لئاشر و. 6. ةقئاف ناعشأ هل: كوقاين لوقو. 6 هراعشا

 ةيزرعابلا ©" سمحلا وبأ

 نمل وملف هنا نبلغ جوملا 0 يا

 ءاملعلا تاقلح ىلإ فالتخالاب هبابش ىف ىَتْعُي ه 0 ,روباسين ىحاون نم «زّرخاب
 ةمزالع ضتخيو + ىقفاشلا مامالا بهذم ىلع هقفلاب لاغتشالا لع بكيو +روباستت
 نف ىلإ هجتيو .نيمرحلا مامإ دلاو ىيَوْجلا دمحم ىبأ هرصعل روهشملا هيقفلا سورد

 هارن ةقجالسلا مجبن عفتري نيحو « نييونزغلا ىدل لئاسرلا ناويد ىف فظويو . ةباتكلا
 ةعيدب حئادم هيف هلو « لرْعُط ١ ناطلسلل ابتاك حبصي ذإ « مهنيواود ىف لغتشيو مهيلإ لحري

 0 : هلوق لثم نم
 الَجْنم تراصو تقحم دق نآلاف  اهلاحب نامزلا ةآرمو 59

 كل و

 ؛. 9 الدملا ىبحت الو بيبحلا للَط لع. ان جوعت لق تاك لا“ دخت

 الْرُْط رمظملا كلم همت انب اريمشت تفاطعألا ةارحتو

 هلصو ىذلا وه هنأ ودبيو « امهبابش ىف نافراعتي اناكو « ىردْنكلا ريزولا هنم هبرقو

 فيتا حي ذر يحس دانت هو مئابا هلاحرو راصرو همزالو اكو « ارم

 : هلوقب اهل ًاحتتفم هناويد اهم ا ىلا هتديصقب 466 ةنس هللا أَ ماقلا

 ابحر شع لاثمألا ىو روهشلا لك ابجع ىومهلا ىف انيأر نأ ىلإ انش

 ال علل ىف د هام نم تدق وأ الغزا“ كح نأ بحح قم بلا

 اَهَذ تتبنأ ىَدَح ةحاس نأو 2 ًاقرو ترطمأ ىنيع نافجأ نأ

 ابهتلاو ُىَبْنَح ىف قوشلا دقوت 2 ميهناوج نم قرب َبّهلَت نإو
 فلكت نم هيف اوظحال امل « مجعلا ةدورب هيف اولاقو هونجهتسا هرعش نويدادغبلا عمس او

 ةمجرت ) كواربو سالب / بهذلا تارذشو هع مجعمو ب هال باسنألا باتك ىزرخابلا ىف رظنا ١١(

 458١. ص (يبراوشلا ةرهازلا موجنلاو ”م10//» ناكلخ نباو م#/97 ءابدألا

 ليم : جوعت . عرست 1 دحن 1١( نانجلا ةارمو مس بامللاو او ىكبسلاو 14/ه
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 رث ابجر شع» : لثملا لغتسي نأ لواح ذإ لوألا تيبلا ىف ىرن ام وحن ىلع « عنصتو
 امحج دقوي هعومد ءاق « هعنصت ىف ىضمو « ةبيجع اهلك حودمملا روهش نإ لاقف (ًاَبَجَع
 نيح هدخ ةحاس تبنت اًييب « ةيفاصلا ةضفلاك اعومد وأ اقرو رطمت هنيع نافجأو هاشح قى
 طلاخو اهنكسو خركلا ىلإ لقت هراعشأ نودريتسي نييدادغبلا ىأر نيحو « ابهذ عاذولا

 : هلوقب اهلهسا ةديصق أشنأ مث ٠ مهفرظو مه د ضيفلاو : ةدم [قوسو اهدحانت
 لوسر بيبحلا نه كيلإ ىلإ لوقت د اص ىلع تا

 ليلعت ْ اهبوبهو ىَلِع نم ىرورتل سر مين ىَرْكَس

 ةنيدم ىف ىردنكلا امزالم ّلظو . هعبط قرو هرعش ريغت اولاقو « نويدادغبلا اهنسحتساف
 ضبق نأ ىلإ « ةريثك حئادم هل امدقمو « ةلودلا نيواود ىف الماع لرغط ةمصاع ىلا

 امم « هلتاقب اهيف ديشي هنأ ريغ هيف ةيثرم هلو « هلتقب رمأو ىردنكلا ىلع نالسرأ بْلَأ ناطلسلا
 ةيمد هباتك فيلأتب كلذ ذنم ىنْعُي ذخأ هنأ ودبيو . ءافولا مدع هيلع نوذخأي ءامدقلا لعج

 اذه ريغ ىف انب رم امك « ىبلاعثلل رهدلا ةميتي ىلع هب اليذم « اريثك هيلإ عجرن ىذلا رصقلا
 تبّنا ةنجام ةيهال ةشيع شيعي ذخاو ةقجالسلا نيواود ىف هلمع نم لاقتساو . عضوملا

 « ىسرافلاو ىبرعلا نيناسللاب « مظني ناكو . ةرجهلل 458 ةنس هسنا ىلايل ىدحإ ىف هلتقمب
 ةفلؤم ىهو « برطلا ةلاسر وأ « همان برط» اهناونع لعج ةليوط ةديصق ةيسرافلا ف هلو

 ىلإ ذوفنلا لواحي لازيام ناكو . فورحلل ىلاجحلا بيترتلا بسحب ىلاوتت ةيسراف تايعابر نم

 . هريرهمزو دربلا ةدش فصي هلوق كلذ نم « ةردان ةبيرغ روصو داعم

 ادوسح ميحجلا ناكسل ادغف اتّشلا رافظأ ُهْيَصرَق نمؤم مك
 ادوقسلاو رانلا 2رح راتخت | امتانكو ىف ءاملا رويط كىرتو

 ادوقع قيقعلا نم كيلع تداع ىوملا ىف كسأك لضفب تيمر اذإو
 نرصد كلو ةفرحب ان قرح. ”ايلييل ال .خيدوفلا يحلاضاب

 رويطلاو ميحجلا ناكس دسحي نمؤملاف « ةديدشلا ةغلابملا ىلع موقت كتايألا ىف روصلاو

 ربط كاس تدوجتلا ساكلا ضني قولا و كيفزيوؤاواو دوفسلا ىلع ىوشت ول رثؤت
 بطح دوع قرحيو ءانغلل برط دوع كرحب نأ ىغملا ىلع ىدانيو . ادوقع ةديبطاو

 : هلوق لثم نم ةقيقر تايلزغ هلو . ءالصللا

 ىِداب وأ رضاح نم ةتيقال نم لك اهنع تلءاس دقو تلاق
 ىداْؤف نياو ١ أمل تكتف قرت هوحن كفرط مرا كداؤف قى انأ

 اذامو « هناكم فرعت ىتلا ىهو « هنم عاض ْذِإ « اهدنع وه لب « هدنع سيل هداؤفف
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 : تايبأ ةلمج نم هلو « هيلإ هتدر ول اهيلع
 انجش ىلا تجِه امبيدقو ىنّْق  اهبو ىنتدبعتسا نّْثولا ةروصب

 نولا ذك نسله ع تالا" دن :ىوملا اخ اققرحلا هنأ رع هَ ظ

 ناث قر للعب: نأ :لواح ذا «تلكفلا نع بش اهليضادر طنا ريغ ةقيرط ةووبطلاو

 منو « رانلا هيلع توجو انو دبع هنأكو ؛ نثولا ةروصب هتدبعتسا هتبحاص ناب هدبكل ىوملا

 دابكأ قرحت ىوحلا رانف ءوحنلا اذه ىلع اهفلكتو ةلعلا هذه داريإ ىلإ ةجاح ىف نكي

 : هلزغ ىف لوقي ذإ افلكت رثكأ ةيلاتلا ةروصلا لعلو « ميدق نم ءارعشلا

 را عاص-هللا لوسر لوقي 2 مهرطِف ديع ىف سانلا سوءر ةاكز

 ةدلا نم. عاض وهف انيلع كيفي قدصتل ةميق قغأ .سأرو
 بلا نم عاصب هقدصت نم ملسم لك ىلع بجيامو رطفلا ديع ىف ةاكزلا ةروص عضو دقف

 نم عاصب ال اهسفن نع قدصتت نا ىغبني هتبحاص نا ىلإ لصيل « ديعلا اذه ىف حمقلا وا
 . فلكتلا ةياغ ىف ةروصلاو . نانس ًالاَرُذ نم هيف امو اهرغث ديري « َّرَدلا نم عاصب امنإوربلا
 نوصت اونا فارهقلا ىبعي ذخأ امناكو ٠ رصعلا اذه علاطم را هذه لثم رثكتو

 يرانا نوصل مدع تاقالا نولواخا هنوخ اذ ع اهودنوعبلا مهفالسأ نأ اوسحأ امنأكو أ ةيعيبط

 .: هبحاوص ضعبل اضيأ ىزرخابلا لوق لثم نم ةبارغلا ىف ةدعبمل

 ردو ملا ميدي فيكف بأ ىلو كنم للا ردل ىكبأو

 © كحضي اهرغث نيب « بأ هلو ىكبي نأ بجعيو « ائيش هلينت ال اهنأل ىكبي وهف
 . ريظنلا عطقنم هنأ ديري وهو ءرغثلا اذهل بأ ال هنأ ردابتملا ىنعملاف « ةحضاو ةيروتلاو . متي

 . حوضولا ديدش ةروصلا ىف لقوأ تيبلا ىف فلكتلاو . انسح

١ 

 فوصتلاو دهزلا ءارعش

 ىتح ؛ ةدودحم ةجوم تناك رمخو و نم اهب لصتا امو نوحملا ةجوم نأ ىف كشال

 الو فرتلا فرعت نكت ملف ةماعلا بعشلا تائيب امأ « ةفرتملا تائيبلا ىلع ةرصاق نوكت داكتل

  ىوقتب اهيلع ةنيعتسم اهفظشو ةايحلا ةوسق فرعت تناك امنا « نوحملاو رمخلا نم هعبتتسي ام

 ى دهزلا نم هيلا نوعدي امو روباسين ريغو روباسيتب دجاسملا ىف ظاعولا ىلإ عاّمسالاو هلا

 ار ناكو . ةرخخآلا رادلا ىف ميعنو باوث 0 هللا دنع ام راظتناو لئازلا اهعاتمو ةايحلا

 نورك ذب. + وك ذل سلاجم مهظعو سلاجب نومسي اوناكو « ةطرفم ةرثك نيريثك ظاعولا
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 صصق نم مهيلع نيدروم « نانجلا ميعنو رانلا باذعبو لاوهأ نم هيف امو رشح اب سانلا
 , مهب فَكشُت ةماعلا تناكو . اعروو ىوقتو نايإ مهبولق ًالمب ام ةفلاسلا مثألاو ءايبنألا

 . مهظعاوم نم هعمست امب اهفطاوعو اهرعاشم ةيّذغم هللا ىلإ ةبينم مهسلاجم لوح ريدتستو
 ناكو « 4 49 ةنس قوتملا روباسينب مالسإللا خيش ىنوباصلا نامع نأ لف مهرابك نمرفن ناكو

 رعش ظعولا اذه عمر عشي نأ ىعيبطو « (') ةيلاوتم ةنس نيتس ةدملةيسرافلاو ةيبرعلاب سائلا ظعي

 « بعشلا ةدئفأ هيلا ىوهت ىذلا رعشلا وهف « كاّسنلاو ءاهقفلاو ظاعولا ةنسلأ ىلع دهزلا

 ظعاوم رصعلا ىف اناقلتو « هيعماس بابلأ ىلع ىلوتسي ىتح رعاش ريغ همظني ىضم كلذلو

 دقف « ىهيوبلا ةلودلا رخف ناطلسلا قوت نيح ىواسلا جرفلا ىلأ ةظعوم لثم نم « ةريثك

 : 2 هلوقب اهلهتسا ةفيرط ةظعوم عنص ىلإ هتوم نم ذفن

 طض ١

 و ىشَطَب نم راذح راذح ٠ ايف  ءلمب لوقت ايندلا ىه

 لعفلاو كحضم لوقف ىماستبا نسح مكررغي الف

 فيسب هنم كّللل تذخأ  ىلإف اوربتعا ةلودلا رْخفب
 كليم ىف مهعمج مَّظنو اياربلا ىلع لاطتسا ناك دقو
 5 اًوُمع املا لاقل انزي نفاخ يلا | سمش ولف

 تيضري لوشن .>نأ" ىلا ٠ هاضر 06 موجنلا ٌرهزولو

 دلو قبض ف 7 ٌريسأ اَيربلا عرق ام دعب ىَّمأف |
 رس يح جرس رمح

 ع د
 ص .٠

 عع
0 

١ 

1١ 5 1١ 

9 ٠ 
  3ارو +

 ل ل ل

 قو . كاّسْنلا ةقيغ شيعي نأ ًارئؤم ايف اذهاز ايندلا _ضقرل لب ةملظو هوتغعو ةئايربك نع

 راس يرحل ضر ناك روبل اروع رز احا خل ىو لالا

 نم افارطأ ىبلاعثلا درويو « ايندلا نع ضارعإلاو دهزلا رثآ مث ؛ ءاهجولاو نايعألا حيدمب

 : هلوق لثم نم ''دهازلا هرعش

 لوقي 2 ٍدحاو ىوس سيل 200 نكلو هير ىَصَع َدْبَع
 ليييبسح ظ اناف اليمج هلعف نكي مل نإ

 )١( موم/#م ةميتيلا (5) >> نيرسفملا تاقبطو "5 باسنألا ىف هتمجرت رظنا ,

 ةميتيلا همتتو ىطويسلل ١١8/17 ةميتيلا (*) . 77/1/54 ىككبسلاو 879/85 .0 2
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 هنأ ىلاعثلا ركذيو « هفطل ىف هءاجرو هبر نم هفوخو عيرسلا ناسنإلا ءانف روصي وهو
 : دشن لظ ع دوا ربق ةرايزو جحلا عمزأ امل

 اا ىبع داون تكلم ىلأ ٠ تددوو الحار كتيتأ

 هيف هللا لوسر ربق ىلإ ىثالا ىلع ٌيسأ اال ىلامو

 ىوفتلا حوفي ىذلا دهازلا رعشلا اذه ىف اوكراش نيذلا ةميتيلا ٍباتك ءارعش نمو

 قرع اردن فود هيو ةلظعوع هلو دهن ابنارك فاعقلا دحلان ولا :ةكفاذجلا رمت

 سوثك نم نسانلا لع ريدي امو ةامزلا :ءازاب شقي: © هلوؤنو :تيكملاو ةليعرو' ةسايشلا

 ىلع ىنأ فيكو توملاو ةايح لا نع ثيدحلا ىف ضيفيو « ريرم ضيغب بارشو ئنه بارش
 نإف نوتومي نيح ءاينغألا نم رخسيو « ناسحلاو رودخلا تابرو شويجلاو مشحلاو كولمل

 : (0) لوقي | : هئاربع لغش ْق حبصي مهنم لكو ٠ معرب دورس ل

 ه0 ينوب طاري ايت  نوفلا" قذر .ههلاورخ دع
 _ يع 8

 لضف 0 ام هسلاخب اذهو كارو دق ام بداح اذهف
. 

 9 نزح اوربا .اكبلا ةيغاشا ٠.ةقكب ةريهمموا ٠ "اذإ ها”. ١ م ع ع قا 1
 م 0 و 5 ع 2 0

 لغتشم هتئاريع لكو اعم 0 هولفد ناو

 بيشلا لاعتشاو مظعلا نهو نم هيلإ راص امو هبابش ىلع رازغ عومدب رفعج وبأ ىكبيو
 نم ريثك ةنسلا ىلع دهازلا رعشلا اذه اناقليو . اًرفغتسم ابينم هبر ىلإ بوتيو « هسأر ىف
 حسفي نأ ايعيبط ناكو « ظاعولا صاَّصّقلا مهنم ةصاخو ء رصقلا ةيمد باتك ىف ءارعشلا
 نيثدحما ءارعش نيب دهازلا رعشلا اذه معو « مالسلا هيلع لوسرلا حيدمل ءارعشلا ءالؤه

 ةيعدألاب ءىلم وهو ةيرصملا بتكلا رادب اظوفحم لازي ال ناويد ىرشخمزللو .ءاهقفلاو
 ةريثك ةيدهز راعشأ هرودب ىلازغللو . مالسلا هيلع لوسرلا نم ةعافشلا بلطو تالاهتبالاو

 ] : 29 هلوق ةلكاش ىلع نيينسلا ةفوصتملا عزنم اهب عزني دقو

 ىمَلَع ىوهلا .2 ىف 2 ىدوجوو "ىناغ بللا قف -ىنقسم

 مَمْلا نم ىلحأ ىمف ىف مهب ١ نوضترب باذعو
 يلا يب رضوب اندم مكشني# لل يقاس

 )١( حرفلا : لذحلا (") . 458/ 4 ةميتيلا .

 بئذلاو عبضلا نيب دلوتي بئذ : لزأ بئذ (؟) . ٠ ) )5ىكبسلا ىف ىلازغلا ةمجرت رظنا 757/5 .
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 ريسفتلاو مالكلا ملع ىف ةمالع ناكو « ةفيرط ةيدهز راعشأ هركذ راملا ىزارلا رخفللو
 ظعولا ىف ناكو . ةريثك تافلؤم اهعيمج ىف هلو . لئاوألا مولعو تايغرشلاو :كيدقناو
 ىرعلا نيناسللاب عن ناكو ) ةأره 6 تاالاقملاو ب فصاذملا تانرأ هسلاحم رضحب تاكو 6 ةبآ

 : ©7هلوق هل رهتشيو « ءاكبلا نم رثكيو ظعولا ى دجولا هقحلي ناكو ىمجعلاو
 لاله نيلتلا نىكم كاوب لامع لوقعلا 2 مادقإ ةياب رع

 ع
 هر 5 أ

 لايوو ا نايف لصاحو ارم نم

 اولاقو لبق هيف انعمَج نأ قوم انرمع 1

 اولازو -نيعرسم ًاعيمج ٠ اودابف ةلودو لاجر نم انيأر دق مكو

 لابج لابجلاو اولازف اجر اهِتافَّرش لع دق ٍلابج نم مكو
 ىوس اهنم ىنجن ال اننإ ؟ ايندلا امو + التو كيف مولعلا ىتح ةايحلا ىف ام لكف

 5 اههم لودلابو ًاعيمج سانلاب طيحي ىذلا ءانفلاو مدعلا ىوسو « لابولاو ىذألا
 هيقفلا نوُرَقلا ىعفارلا مامإلا داهزلا ءاهقفلا ءارعشلا رابك نمو . لاوز ىلإ الاف « اهناطلس
 يفلان عاوسل نيوزق ىف سلجم هل ناكو 577 ةنس قوتملا ةركذ راملا روهشملا ىعفاشلا

 | ىف هللا دمحو موسقملا ظحلاب اضرلا ىلإ ةوعدلا ىف هلوق نمو « ىوبنلا ثيدحلاو ..

 ٠ و .٠

 م

 17: اني[ اعاوبرسعلاو
 و هلم ص هد سا اه عامه دعوه هات د ٠

 دوحلا 0 ىضق  اًمح سيلف هب كابح نم دمحاف رسيلا ىف تنك نإ
 0 سا زل . هاس 1 ه يب 1 0 ع

 0 فورصم كلذ فوف ام دا كلذك هدمحاف رسعلا ف نك ف

2# 

 دوو ريشا ةلبقمه ١ ريغو ةلبقم مايألا .يتتراد  امفيكو

 هنوهركيو ءالبلا نوُسحي موق : ماسقأ ةثالث اضرلا ىف سانلا نأ ملعا» : لوقي ناكو

 لقعلا ريبدت نأل « ىلاعت هللابح مهرظنو مهريبدت نوكرتيو همكح ىلع نوربصي نكلو

 داهتجالاب بلقلا نوكس رهاظلا نوكس ىلإ نومضي موقو . ىوح لاو ةبحم ا موسر ىلع قبطني ال
 ١ مهسفنأ ىلع ءالبلا ىنأ نإو « ةضايرلاو

 اولِيَق اذإ ايندلا نم نوسأبب ال مهنأاك مهايالب نوبدعتب
 قب الف . رادقألا نوقفاويو « رايتخالا نوكرتي موقو ؛ ةمعنلا مهرست ام ةيلبلا مهرست

 هنأ ىلع لدي ام ةبحملا ةملكل ىعفارلا ركذ قو .«باذعالو ةحار الو باذعتسا الو ذذلت مهل

 ىلع رصتقي هيف مظنلا نكي ملو رصعلا ىف ريثك فوصتلاو . ةيفوص ةعزن هدهزب عرني ناك
 هد وا . 97/8 ىكبسلاو 160/4 تاكلخ نبا )١(

 ىكبسلا ىلاتلا ىعفارلا مالكو تايبآلا ىف رظنا مط
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 ىلع « .ىسرافلا ناسللاب نومظني نيذلا ةفوصتملا لمشي ناك لب « ىبرعلا ناسللا ءارعش

 . "9هلوق لثم نم ةيبرع ةيفوص راعشأ هلو « ىزاريشلا ىدعس خيشلا ةلكاش
 - نضادّنلا قّساو ىنقْساو 2 ليلب مق ىميدن ل
 ماين 2سانلا عدو  ىلي ره ىَلَخ
 اناثللا فعول نع 2 د يف ناوأ ىف

 هالو ابحلاب بح لا لهأ ريغ نل نك
 .ةيارتلا كنج هلو نع دايخ يللا فرع

 نر اوناك ناريإ ىف ةفوصتملا نأ لوألا لصفلا ىف انبّرمو . 0 وم رم او

 نواب نيرغاتك ىلع دلت تقنان ا ركنا عب لعلو « ًايفسلف ًاهاجتاو انس ًاهاجتا .: نيهاج ا

 2 فدرورهملا ىجحنو ىريشقفلا ميركلا دبع امه « نيتعزنلا

 ىربشقل (" ميركلا دبع
 ةرضاح روباسي ىلإ لقتنا مث « هميلعت أدب اهيفو "75 ةنس ناسارخم اَوُيِسُأ ةيرق ىف دلو

 ضع , قاقدلا لعقار يبكلا قوضلا سلخ رشحت نأ ققتاو + هرصعل ةيملعلا ناسارخ

 ا سورد ىلع لبقأف ٠ هقفلاو ملعلاب لاقتشالاب ةنغ راشاو# هيديرم نيب و هب

 اك ةالوضالا ماع نقنا قع كروف نبا سورد ىلإ فلتخا مث « ىعفاشلا هيقفلا 5

 بتك ىف رظنو « ىلوصألا ملكتملا ىعفاشلا هيقفلا ىنيارفسإلا قحسإ ىبأ سورد ىلإ فلتخا
 ىعفاشلا هقفلا ىف ةمالع حبصأ ام ناعرسو . ىنالقابلا بيطلا نب ركب ىنأ ىرعشألا ىضاقلا

 ىلع مالكلا ملعو فوصتلا ملعو ةباتكلاو رعشلاو بدألاو لوصألاو ثيدحلاو ريسفتلا ىو

 ًاكلاس هسلاحم ىف هفلخ قوت اذإ ىتح « هل اسما قاقدلا هش راب. ىرعشألا بهذم

 رقعة“ يق كلا نيش تروق تملا قف كحخاو ع« ديرجتلاو ةدهاحملا كلاسم

 . . ريسافتلا دوجأ نم - ناكلخ نبا لوقي اك- رسووريسملا ملعب زيسقلا ةفاعو ةئاعبرأو
 لمتعا و ةيضوبألا 8 كلاوب تروحلا ةنيضرولا خيشلا اهيف « ةقفر ىف جحلا ىلإ جرخو

 بهذلا تارذشو ١97/7 ىطفقلل ةاورلا هابنإو م (ىبلح لا ةعبط) لقماعلا نيدلا ءايل لوكشكلا(١)

 41/68 ةرهازلا موجنلاو 7١4/7 بابللاو ١9/1" داعلل م

 ىههذلا ريعو 7/١ ركاسع نبال ىرتفملا بذك نييبتو قاعمسلل تاسنألا باتك ىريشقلا ةمجرت ىف رظنا(؟١

 ] .199/#  ١ه/ ناكلخ نباو 88/1١ دادغب خيراتو ب ؛ه#*

 ىزوجلا نبال مظتتملو 6١/ه ىكبسلاو رصقلا ةيمدو
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 دقعو .زاجحلاو دادغبب ثيدحلا مهعم عمسف « ريهاشملا نم ةعاجو قهيبلا نيسحلا نبا

 هدصقو 17*47 ةنس ذنم ظعولا سلاحمو ثيدحلا ىف ءالمإلا سلحم روباسين قى هسفنل

 ةنس ى دادغب انيلع مدق» : لاقف « ىدادغبلا بيطخلا هركذو . بوص لك نم بالطلا
 حيلم ظعولا نسح ناكو « ّصقي ناكو « ةقث ناكو « هنع انبتكو دادغبب ثّدحو 448

 ولو « باذل هريذحت توصب رْخَّصلا عرق ول» : هظعو ًافصاو ىزرخابلا لوقيو «ةراشإلا
 ظ . («باتل هسلحمم قى سيلبا كر ظ

 مالكلا ماع فى ىرعشألا بهذمو عورفلاو هقفلا ىف ىغفاشلا بهل قئتعي ناكو

 نم - لوألا لصفلا ىف انب رم اك -وهو ؛ ةقيقحلاو ةعبرشلا نيب معاك لوصألاو
 هتلاسر ىف كلذو « ةنسلا لهأو ةفوصتملا نيب مقافت دق ناك ىذلا عدصلا اوبأر نم لئاوأ

 لهاو ةيفوصلا ال را لما اجا ىتلا ةروهشملا
 نيب عمجلا ىف قف اريك الضفال نأ قف :تنواألو ىسلا ىلازغلا عينصلا اذه ىف هفلخو « ةنسلا

 | ةينيدلا ضورفلا ءادأ حبصأ ثيحب « فالخ نم اههنيب ام ةلازإو نيضراعتملا نيفرطلا

 اكس ضورفلا كلتب كسمتلل ةيعيبط ةجيتن فوصتلا حبصأ اك ء فوصتلا نم أزجتي ال

 عزانم ىلإ فوصتملاب عفدت نأ اهنأش نم ةالاغم نود « ةيخالا ةبحناو كسنلا ىلإ ىبهتنب

  فوصتلا ةروص ىه كلتو . ةيهلإلا تاذلاب داحتا نم لولحلا ىلإ امو لولح اب لصتت ةيفسلف

 خم ةدهرؤ ةقوضت روض :ةزيك رانتعأ هلو ارغاش ناك: « ىرغقلا ةةاغ عفر ىذلا ىنسلا

 : هلوق لثم

 ىرامي راخلا طرق نم ْْيَمْلأ  َةعْرج ةّبحلا نم تيقس 07

 ىراذع - راذعلا كاذ نم - َتْعَلَحَه  هُراَذع حالا م ادضقا كنف مك

 ةوشنب ركسي هنا لوقي . باجحلا ءاخلا رسكب راخلاو ركسلا ةيقب ءانلا مضب راخلاو |

 نيبو هنيب باجحلا تعفر ةيحلإلا رمخلا كلت تاعرج لوانتي ذخأ اذإ هنإو « ىحلالا بجلا

 (ىوأ « هبحب ةوشنلاو هركس ىلإ ةيناث دوعيف . هدهاوش هل ىءارتت مث بوتيل هنإو . هبوبحم

 ' ' 7 ”لرقبو هيلا كلو رشلا نع اس انرادع ملك لع

 قئاد ريغ احل ىَليَل نم َىّنإف ةوَّلس قاذ ىولا لوط ىف ناك نمو
 فراب طخ دع 1 27 اطاصو نم هّتلن عءىش رثكأو

 ًاكاكفنا عطتسي الف هبلق فاغش قمتي فول هنأ + نع تكي الو ةاوع ناسي ال وهف

 لاصو نم لاني اال كلذ عمو ء هكابش ىف رثعتي لازي ال ىوه.« هنم اصالخ الو هنع

 : لوقيو . باحسلا ىف فطاخلا قربلا ودبي ايك هل ودبت ىنامأ الإ ًائيش بوبا
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 كحاض م ةضوَر ىف ىَوَهلا رْغَتو مكهجوب ولخأ تنك انقو هلل 7
 دافوس رتخلاو د يضيناوا داير يملا ناقل ا

 ناك نقف قرا .ةيدخلا اه ةفرصتلا هركانت ضانلا كاسولا يق تددن وق

 هنأ ريغ « ةحرفو ةجهب هسفن ئلتمت تناكو « هب معني هنأ هيلإ ليي ناك لق وأ ًانامز هب معني

 هلك ءاكب « عطقني ال ءاكب ًايكاب هبلطيل هنإو « ًاملح ناك لاصولا اذإف « ًاموي حبصأ
 : هلوق لثم نم ةفيرط تالتبت كلذ ءارو هلو . ةرسحو ةعول هلكو : عزج

 هيلاعم نع باسل لك لك ميدايأ "نع ىركش رّصاقت نم اب
 هيتاو ةهيضام تقولا نع الَع | هب الب در لزب م هدوجو

 وال 8 ير هر مم 2 سو

 هيفخب رت ال هرهظي فشك ال هللا رهق اال هقلخي رهد ال
 © سا جه سس سل . راس د نسا

 هيهاضب 0 مهولا ىف سيلو  هرَصْنَي نوعال هرصْحَي نوكال
 نيا يرش هل مئاد "1 هل" ع ”لاووأل ىلزأ هلالج

 نمز لك نع امس « هل هيبش ال درف هنأو « ةيلعلا تاذلل ديدشلا هيزنتلا ىلع موقي لّبتلاو
 ى دوجوم « هدابع قوف رهاقلا وهو « هنم لاني رهد الو هرصحي نمز الف ء رضاحو ضام
 وأ هب فيطي ٌدَح نودو ءرصح نودو « باجح نودو فاشكنا نود « ناكمو نامز لك

 ىوق ديرجت وهو . هكلمل ءانف الو هلالخل لاوزال ىلزأ ء ءىش هلثمك سيل « هيوتحي ناكم

 قسلفلا فوصتلا باحصأ نع ىبسلا فوصتل 50000 تاذلل

 : لوقيو . ةيحلالا تاذلاب داحتالاو لولحلا نم هب اونما امو
 يلع حالّصلا ةَروُس اَولئاو اًيحاص اي َنوحملا ىنابّتج كر 5

 ايمو 2 ىَّمْلس ثيدح  انكرتو  ًاعوَط لقعلا رجازا ان ل

 ايط. وهللا بجومل انْعّرْشو ًاشت عرشلا بجوملا انحتمو
 3 عماطملا ىلع انعضوف  ًاباب ةعانقلا ىلإ اندجوو

 ")ايف هنم اضّرلاب ةضّوعتف ىرايتخال ىتشحو رح ىف تنك
 انعم :ةنوقلي. :فوتم ملا لعق مهانم 2سأكب اووَترا نيذلاو مَ

 انوحم كولسلا اذه نع فارحنالا ناكو « قيرطلا ىف. هكولس .تايبالا ىف نلعي وهو

 ْ ةيدمحما ةعي رشلل شيعي وهف « هثعاوبو وهللا كرتو هيعاودو هلقع ىب دقو . نوحلا هيدا

 ىقايف ىف هفوصت لبق همايأ ىضقي ناك هنأك روصتيو . ةايحلا عاتم ىف هعماطم ًارجاز « ًاعناق

 الظ : ايف )١(
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 سوك اهيف لهن لالظ « ةفراولا هلالظب فوصتلا هيلع ءافأ ىّتح « ةرارحلا ةديدش ةشحو

 اهنأل « اهنع ٌّدصي وأ ةرثلا اهعيبانيو اهدراوم قرافي نأ عيطتسي ال اهنم لهي نمو « ىملا
 . ىجح اهب امعان ةيفوصلا رعاشملا هذه ى اقراغ ىريشقلا لازامو . داشرلاو حالصلا عيباني
 . قاقدلا لع ىبأ هخيش راوجب 0 روباسينب 458 ةنس قوت

 ىدزورهسلا 5
 ما ولا فاريإلا ميلقإلا ىف دوره ةرجهلل ه4 ةنس ىلاوخ نكس نو نكدلو

 نايا ىلإ م « ةغارملا ةنيدم ىلإ ا هكرتو لوألا هتفاقث قلت هنطومبو ٠ لابحلا ملقإ ظ

 ةيفوصلاب بجعأو . ةفسلفلاو فوصتلا بتك ىلع كلذ ا 2 تكأو هقفلا سرد ثيح

 ءاملعلا ءاقلل ليحرلا نم رثكأو . ةدهاجملاو ةضايرلا ىف مهقرطب هي مهبحصف

 نم ا حبصأ دق ناكو . ماشلا رايد ىلإ هلاحرتو هلاوجن كف ةفوضتملاو ةفسلفتملاو

 - دمتعت ةيقارشإ ةيفوصت ةفسلف هل توتساو . ءاهقفلا لداحجي ناكف « ىسلفلا فوصتلا خويش

 تغلب ىلا ةريثكلا هبتك نم كلذ روصي ام ريخو « ةيويسا ةيصونغ ىلع - هوسراد لوقي اك
 ىذلا قطنملا هب صح مسق : نامسق وهو « قارشالا ةمكح » 1 همنا كسلا لا

 راونألا رونل هيف ضرع « ةيحلالا راونألا ىلع هرصق ناث مسقو  ًاقيقد ًأطبض ركفلا طبضي ؤ

 قطنملا دقني وهو . تامانملاو تاوبنلاو داعملل هيف ضرع امك « هنع ردصي امو هتقيقحو

 لقعلا هلخاد ىف قناعتي ىبح « فوصتملل نييرورض امهاري هنأ ريغ « ًاعساو ادق ةفسلفلاو

 رثأتي هناكو « ةملظلا نم اهلباقي امو رونلا ةيرظن ىف ىدرورهسلا جلو . قوذلا وأ بلقلاو
 ةملاظ ملاع:ىلإ ملاعلا يسنقتو ةملظلاو رونلا ةيئاث ل ا ع هر نلا لكلا
 « ةياهن ال ام ىلإ ضيفلا قيرطب راونألا رون نع تقثبنا تادوجوملا نأ هير ىفو .رون ملاعو

 ىلإ بهذو . تانئاكلاو نوكلا ىف ىملإلا لولحلابو دوجولا ةدحوب لوقي ناك مث نمو

 ناكو . ءايبنألا نم ىعسأو لضفأ هفوصت ىف لغوتملا ىفوصلا ميكحلا نأو عطقنت ال تاوبنلا

 هلق لك نيتلا واتس نبا قالا كلملا اولمحي نأو « بلح » ىف ءاهقفلا هردك نأ ابغي

 : دشني ناك َلّثَقلا ققحت املو . ةرجهلل ه481/ ةنس

 قيلعتو ةيمالسإلا فراعملا ةرئادو ١١4/5 ةرهازلا موجنلاو ءابدالا مجعم ىدرو رهسلا ىبي ةمجرت ىف رظنا )١(

 نبا ىواتفو اهيف هتمجرت ىلع ىملح ىئطصم دمحم روتكدلا ىف ءابنألا نويعو 758/5 ناكلخ نباو ١4/19” توقايل
 رداقلا دبعل مالسإلا ىف ةيفوصلا ةفسلفلاو 94/0 ةيميت نيبو هنيب ةعبيصأ نبا طلخ دقو 54١ ص ءابطألا تاقبط
 . اهدعب امو 44٠ ص ( ىبرعلا ركفلا راد عبط ) دومحم ٠ ىبسلا ىدادغبلا فوصتملا ىدرورهسلا رمع باهشلا
 #١6 نازيملا ناسلو #4 4/ م نانحلا ةأرم رظناو
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 0 ىمدن اهف  ىمَذ  َناهو 2 ىمد َقارأ ىمدك ىرأ

 جلت تأ ةننظلل داسجألا ىلع مارح : همالك نمو . مدنم نيح تاللو مدنا هيلو

 ناوكألا ناله نه ةتنناو: ةرك ةاوع# نلف هميظعتب تنأو هللا و ؛ ”تارعملا توكلم

 ريغ نوكي نأ ماظنلا ىبأف + :ناكرالا :فيبسلفأل نايوق دوجولا ىف ناك ولو ءاوايرع

 7 +: ناك اف

 ناوكألا ىلع ىتعَس نم ترهظو 2 رهاظب تسل تلق ىتح تيفخو |
 دادرت نم رثكي ناكو ةيلعلا تاذلا ىف داحتالاو لولحلا قركف ىلإ ةوقب ريشي تيبلاو

 ١ ظ ظ 5-39

 و ىلا نع ايفتا قتلت ام اننأ انملع ول

 قوص رعش 2 ةفوصتملا دنع ةفورعملا دوهشلا ةركف ىلإ حوضو ىف ريشي ىدرورهسلاو

 : هلوق لثم نم ريثك

 رايدلا نع ليحرلا . ىلو 2 ىراج عمدلاو قراجل - لوقأ

 ' ىراوسلا اهفَرُشأ بُهشلا نإف ىحوُتت الو ٌِيسأ نأ ىنيرَذ
 .راملاب 3 يللا "ناك وق تيأر مالظلا ىف ىإو

 .رازملا 5 0 ىركذي ٠ قري ءارؤّرل نم ىل ودبيو

 . ىراسي“ نم :ىييمي .:ىردأ اخف . .ىتقأ .زونلا كاذ ةترصبأ اذا

 5 00 رك 1 فيثكلا :ةملظلا ملاع ءازإ ناوتألا رون ةركف تايأآلا ىف ركذي وهو

 امو ةهلاي وأ راونألا نوني الآ رغشت 2 , دوعي الف هلوح ام لك نع ىنفي هلآ فنك ةيفوصلا ءانفلا

 ١ ةيئاح 9 . هرونب 00 داحتالا ةمعنب لب « لاصولا ةمعنب - روصتي اى - هيلع

 0 0 ا | : هلوقب اهلهتسي ةعئار

 الاول 6-20 00 - مكلاصوو حاورألا مكيلإ حم ًٌادبأ

 لا للا رتل للا را الا
 حاضف  ىوهلو 2 ةبخحملا ّرْثَس اونلكت  نيقشاعلل  .اتمحّراو

 هيف دجتل اهاصو ىنمتت 7 ةمئاه اهب ةقلعم حاورألا لكذإ الئاق ةيهلإلا تاذلا بطاخي وهو

 ةعلوم ةقاتشم امئاد اهيلإ نحتل بولقلا نإو « ةوشن اهلئامت ال ىّتلا امتوشنو اهحارو اهناحير

 ميما ريس + ةيطالا ثاذلا: قشاعل نسأبو ف يعن هدعب ام ميعنب ةرعاش

 ظ درعا ىلإ عرضتيو « اباكستو اد عدو ناع لع امثاد رطقت ىّتلا مهعومدل « هناّيكالو

 : الئاق
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 َحابص لاصولاو ليل رْجَهلف اًفّجلا قسغ نم لصولا رونب اودوع

 جادتملاو ةاكشملا / اهرون ق مهبولقف هل اوفصف مهافاص ظ

 حادقألا ترادو بارشلا قار 2 مكبرقب 2اباط تقولاف اوعتمتو

 1 يرورفاو ووو لاير اا معلا ةركفب اهلصيو رونلا ةركف ىلإ دوعي وهو
 نتف قرأ تاومسلا رون هللا ) : ةميركلا ةيآلا ىلإ حابصملاو ةاكشملاب ريشي وهو « 3

 ةرجش نم دفوي رد بكوك اهنأك ةجاجزلا ةجاجز ىف حابصملا حابصم اهيف ةاكشمك هرون

 ىدهي رون ىلع رولا ةسمجت مل ولو ئيضي اهتيز داكي ةيبرغ الو ةيقرش ال ةنوتيز ةكرابم
 بولق ىف نآكو ( مبلع ء ءىش لكب هللاو سانلل لاثمألا هلل برضيو ءاشي نم هرونل هللا

 ركسلا ىنعي داحنا وهو « ةينارونلا ةيملالا تااذلاب داحتالا كلذب ديريوهو « هللا رون ةيفوصلا

 8 نييطا ىلع رودت اهحادقأو اهسونك تذيخأو تقار ىتلا ةينابرلا رمخلا هذه ةوشنب ميعنلاو

 رحم لاح ىف م اروصم لوقيو ( ىفصم ىحور يببارش نم حادقأ « لوقي

 حارفأ مهنامز لكف د مهيبح ركذ ريغب نوط

 اوهامو دفا " 8 اوكّنبتف مهتاذ دهاوش "تباغ دقو اوضح

 حاورألا تّشالتف قبلا ٌابجح ١ محلا تّفِشك دقو مهلع ٠ مهانفأ

 مكارد ندرع اعاكو < ن بلاغ نورضاح مهو 0 ميييبح رك ذب نوحرف ىراكس مهف

 ىف اوحبصأ ذإ ؛ سحلا هبشي ام الو مهنم ًاسح نوكردي ال ء العف نوناف مه لب مهداسجأو ]

 ولعيو نوحيصيل مهنإو « اهاوس نورصبي الو نوسحي ال اوحبصأو «٠ ةيهلإلا ةرضحلا
 نم مهنع فشك امبو « هللاب داحتالاو ءانفلا نم هيلإ اوراص امب اجاهتباو احرف جهخ اع ]

 ناك ةيفسلف ةيفوص راكفأ نم تايبألا هده اجد م حيضاورا . راتسألاو بجحلا

 , اداحتا الو ءانف نوفرعي ال مهف ا فوصتلا باحصأ > انمدق ايك - اهركني

 ًافنآ ىريشقلا لاق اك هنإف مهراصبأب هللا ةيؤر نوعدي ال اك ء روضح مهو ةبيغ نوعّدي الو.
 ىش هلثمك سيل « دحأل فشكني الو نويعلا هرصبت الو ناكم الو نامز هدحي ال

 ىبحيلو (ييبخلا فيطللا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا هكرذُت ال) فيكالو هل مكالو .
 اهيف روص ىتلا ةروهشملا ةينيعلا 0 ةديصق اهيف ىكاح سفنلا فق ةديصق ىدرورهسلا

 كللد ىو « لوألا ىلاثملا اهملاع ىلإ ةقوشتم امتادو هيف لحن ىهو « دسجلل ةقباس سفنلا

 0 : ئدرورهسلا لوقي
 قس ©, د جهاد ساس 72 © 00 سادس

 اقوشت م.دقلا 1 اهانغمل ثبصو ىمحلا ءاعرجب اهلك ايه تعلخ
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 ٠ ةيضرم ةيضار هيف تلح ىذلا دسحلا قرافت كلذلو « ميدقلا اهملاع قاتشت ىهف

 نع الضف ةيقارشإلا هتفسلفو انيس نباب ىدرورهسلا ةلص دك ؤب ام ةديصقلا هذه ى لعلو

 ] :ةناع ةفداقلاب ةئلم

 ةفسلفلاو ةمكحلا ءارعش

 . ريهأز ”ةلوطم ْق ا 5 و لهاجلا رصعلا ذنم ىبرعلا رعشلا ىف ةميدق ةكحلا

 - نمو مهلئابق ءانبأ اهب عفتتيلا « ارعش مهتاربخ نورطقي نيريثك ةنسلأ ىلع ىرجن تناكو

 ىسابعلا رصعلا يف رثكتو « ىمالسإلا رصعلا لاوط ىبرعلا رعشلا ىف ةثوثبم لظتو « مهلوح
 مكحلا مه ابنع تلقت ىتلاو برعل اهفرع ىتلا تافاقثلا ددعتب ةيبنجألا اهدفاور ددعشتتو

 ةيسرافلا نم لقن ديمحلا دبع نب نابأ نأ لوألا ىسابعلا رصعلا باتك ىف انب رمو . لاثمألاو

 نأو « تبب فلأرشع ةعبرأ وحن ىف مكحو لاثمأ نم هيف امو ةنمدو ةليلك باتك ةيبرعلا ىلإ

 خت تداكاج | لاغيو مكح اهلكو « لاثمألا تاذ اهامس ةليوط ةجودزم مظن ةيهاتعلا ابأ

 ربكأو: « ةليوط ةعطق اهنم ىناغألا هباتكب هتمجرت ىف جرفلا وبأ ىورو تياقألا عنا

 بتك ضعب نم اهذخأ هلغلو ةيسرافلا نع ةيهاتعلا وبأ اهلقن مكحلا هذه نم اريثك نأ نظلا

 ةيسراف لاثمأ ضعب ساون ىأ رعش ىفو « هريغو عفقملا نبا اهمجرت ىتلا ىسرافلا بدألا
 ى نوكلسي ىناثلا ىسابعلاو لوألا ىسابعلا نيرصعلا ءارعش ىضم دقو . ءامدقلا اهيلع صن

 . اندجو ناريإب رصعلا اذه ىف انك اذإ ىتح « ةيبرعلاو ةيسرافلا لاثمألا ضعب مهراعشأ
 دقل لب « ةيبرعلا مهراعشأ ىلإ مهّتغل ىف ةفورعملا لاثمألا نم اريثك نولقني نييناريإلا ءارعشلا

 ام وحن ىلع ةيسرافلا لاثمألا ضعبل تاجرت ىه ٠ « ةيلكح دئاصق عنص ىلإ مينم رفن ىدصت

 لاثمأ اهيف مجرت ةديصق سا دل ىدرويبألا ريرضلا هللا دبع ىلأ دنع دجن

 : "1" هلوق لثم 0 تايبألا ضعب اهنم دشنأ « سرفلا

 3 9 لهْجَلا نم برص جيم اذإ ىملعو  َةَلَض ٍتْحّنلاب ترطفأ اذإ ىمايِص

 0 نم ىّرخأ دوجلا ضعبو ءاير ابّرلا نم تعمج الم ىتيكزتو

 ىف عمطتو َىضَرْلا هب دوعت 2 اهراج مُرك نم ناّمرلا ةقراسك
 07 1 ةرثك نم رِهَبلا هالع اولاقف  ًايواخ موقلاب رم بْنِ بر الأ

 سفنلا عباتت : رهبلا (9) 00/54 ةميتيلا (1)
 . مارحلا بسكلا : تحسلا (؟)
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 لثمي نم ريخ نمو كل اريثك مهراعشأو مهدئاصق ةومصت ءارغفلا ناكو

 , اهعلاطم ذنم لاثمألاو مكحلاب صخَت ىهو , مجعلا ةيمال ةامسملا هديا قف قارا كلذ

 : طفلا اذه ىلع اهفئارط نم ةفئاط درسب فتكنو

 لسكلاب ةرلا ىرْكَيو ىلاعل نع 2 هبحاص مه ىتَي ةمالسلا بح
 لمألا ةّحْسف الول َضْيَعلا قيضأ ام اهبقرأ لامآلاب 2سفنلا نلعأ
 لهم ىلع ىشمأ ذإ ىوْطَخ ءارو  ٌمِهُطْوُش ناك نسانأ ىتئمدقت

 لَحْر نع سمشلا طاطحناب ةوسأ ىلا ةبجع الف ىود نم ىنالع نإو
 0 لحد ىلع مهبحصاو َسانلا ٍرفاحف وب تْقِثو نم ىتأ ةاردش. يأ
 ِلَجَر ىلع ايندلا ىف لوعيال َنَم اهدحاوو ايندلا لجر انإو

 هيدا هرب جاك ضرفلا نع مكحلا هذه نم ائيش لقني مل قارغطلا نأ نظلا ربكأو

 . هلوح نم سانلابو ايندلاب هتربخو
 انب رم ام وحن ىلع لئاوألا مولع اهعم تمنو « اعساو اوت رصعلا اذه ىف ةفسلفلا تمنو

 نم ءىشب حْشّتن راعشأ هلو انيس نبا لاثمأ ةفسلفتملا نم ريثك رهظو « ىناثلا لصفلا ىف
 ضعبو ةكحلاو دهزلا ىف ةيبرع راعشأو ةيسراف اما تر اريثك وأ اليلق هفسلفت

 ىهو « سفنلا نع ةينيعلا هتديصق اهرهشأو راعشألا كلت مهأو : ةيفسلفو ةيبط لئاسم
 + محرلا ىف قلي نيح ندبلاب اهاصتا لبق هيف ىْحَت تناك ىذلا ىولعلا اهللع ىف اهروصت
 : ةهراك ىهو هيلع مدَقُت لاصتا وهو . دسجلاب لاصتالا اذه مت نيح لسا اهلاع ىفو

 لصفنت كلذلو « ةفلأ نم هيف اهل ثدح ام عم « ىولعلا اهملاع ىلإ ةقوشتم هئانثأ ىف لظتو .
 : (9 لوقب « ةهراك هب تلصتا اك ةهراك هنع

 عّمتو رّزعت تتاذ مئاقْرَو مفرألا لحمل نم كيلإ تطبه
 ملرظ مك ترس ىلا مو طن ثُم لك نع يوجع
 مجفت تاذ هو كقارف تهرك امبرو كيلإ ورك ىلع تلصو
 . عقلَبلا --- عبارخلا ةرواحم ْتفلأ تلصاو الف ْتفلأ امو 'تفنأ

 عنقتا مل  اهقارفب ا ىمحلاب ًادوهع 0 اهّنظأو
  عجألا  تاذبا اهزكرم ميم نم اهطوبه ءاهب تلصتا اذإ ىتح
 ٍعصْخل | لولّطلاو ملاعملا + ”تكبصأف . ليقللا كانا اهب كَقلغ

 )١ ( نباب تراقو 4145 ص ( توريب --ةابحلا ةبتكم راد رشن ) ركمو يع : لخد ]

 ) )71ناكلخت ةعبيصأ ىبأ نبال ءابطألا تاقبط ىف ةينيعلا رظنا 9/١٠٠١
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 وأ عيفرلا اهملاع نم طيبت اهروصي وهو . سفنلا نع اهب ىنك ةمالا : ءاقرولاو ظ

 كلذلو « اهاكو اهتداعس هيف دحن ىذلا « ةيلكلا لوقعلا وأ ةدرجملا لوقعلا ملاع « عفرألا

 | كلذ عمو « سح لك نع ةبوجحم ٠ « فرشلاو ةزعلا نم ليلق ريغب ةرعاش هنم طبت ىه

 ريغ « اهسنج نم سيل هنأل ةهراك ندبلا ىف لزنتو « اهرصبت نأ نود اهكردتف لوقعلل رفست

 بارع اه وذيدلا عيد هلع تعقو ل تهون جرافااذإ يعيايوابلا عال نينا اهئ

 تطبه ىذلا ىنافلا دسحلا اذهل اهسنأل ىولعلا اهملاعب اهدوهع تيسن امنأكو . رفقم عفلب

 تاذبو لقثلاب اهنع ربع ىتلا ةيضرألا هتاصخشم تقشع « هتقشع هتقشعو عيفرلا اهزكرم نم هيلإ

 : الئاق ىضميو « يالا ءارقلا نيبسدارالو الطمي راج لإ تاو «عربألا

 ش علقت الو 2 عمادمب ىمحلاب ًادوهع تيسن دقو ىكبت

 ' عيرألا حابرلا راركتب ْاتَسَرَه ىتلا ِنّمَّدلا ىلع ةعجاس لظتو
 عسوألا ءاضفلا ىلإ ليحرلا اندو 2 ىمحلا ىلإ روسملا برق اذإ ىتح
 "مشع ريغ هبرلا يفلح اع انغ» كلا ةقزاقم كنغو
 هلا نويعلاب ُهلَرُدُي نسل اه... .ةيرصناو. ةفاطتلا هل كوم لا

 5 ل لك عفرب ملعلاو 2 قهاش ٍقوُرَِؤ قوف دّرغت تدغو
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 سس

 كشوت ىتلا ندبلا ءازجأ وأ َنَمّدلا رازغ عومدب ىكبتو ةميدقلا اهدوهع ىلا نحت ىهف

 ىّتح لب « ىلعألا اهملاع ىلإ اهدسج قرافت نأ تكشوأ اذإ يح « لالحنالاو داسفلا. ىلع
 ءاطنلا )1 قيينك ذإ + قع رباو [نانيك اجلا مضداس + افلا" كدينا»كقراف» ع ذاعت هكرأت
 اهلاغبل تدع كنق هع هت تدوم مونلا اهب ملأ ىتلا نويعلا هكردت ال ام ترصبأو

 , ندبلا اهانكس ىف هتيسن دق تناك ىذلا لماشلا ىلكلا ملعلا ٠ ءانشالاب اهملع اهل داَغو

 ظ ظ : اريحتم الئاس رمتسيو
 سا مه 7-0 ه2 أ

 عضوالا ضيضحلا رعق كَ ماس قهاش نم تطأ ءىش  ىالف
 ىعذوللا نيبللا نطفلا نع تيوَط ةكحل هلالإ 7 هلع ناك نإ

 عبرألا حيسفلا جْوَألا نع ُصَمَق اهّدصف فيثكلا ُكّرَشلا اهقاع ذإ
 ممستا 2م 54 , ةعماس نوكتل  بزال ةبرض -كشال- اهطوبهف

 عقرب 4 اهقرحف نيملعلا ىف َهّيَفَح لكب اخ وعل

 | معلطملا ريغب تبرغ دقل ىّتح  اهقيرط نامزلا َمّطَق ىلا ىهو
 مَملَي مل هنأكف ىرَطْلا مث َىمحلاب قلت قرب اهنأكف



 لع

 ماعلا ىلإ اهعوجر مث ىلفسلا ملاعلا ىلإ ىولعلا ملاعلا نم سفنلا طوبه نم بجعي وهو
 بيغت هنأش لج هلل ةكح كلذ ىف ناك نإ بيجيو ؟ تداع ميفو تطبه ميف لأسيؤ لوألا

 ملعت نكت مل ام ملعتلو عمست نكت مل ام عمستل تطبه اهنأ نظلا ربكأف ةيكذلا لوقعلا نع

 0 , ىولعلا ملاعلا نم ملاعت تناك ام بناحي « هرارسأ ىلع فقتو ىضرألا ملاعلا نم

 ثيب دقو تواع .:ئوبندلا نامزلا ام عطقلا دقو تداعف « تدارأ ام لك كلذ نم غلبت

 هيلا ىبّتنا امو اهملاعو ضرألا ايافخب ملعلا نم قورشلا الت امو قورش نم ايندلا ىف اهتلحر

 بحسلا هتوط مث « عمل قرب ةريصقلا ةلحرلا هذه ىف اهنأكو ٠ بورغ نم قورشلا اذه

 ىف ةلصتم « اهدولخو ندبلا لبق سفنلا دوجو ةركف نم ةديصقلا لمحت ام حضاوو . ايط
 كلذ عمو « ندبلا لالخو ضرألا ىف ةريصقلا اهتلحر نم ناكام الإ ىلكلا لقعلاب نيلاخ لا .

 . ىولعلا ملاعلا رارساب اهملع ىلإ هفيضتام انملاع رارسا نم ملعت نا لواحت :ةلحرلا هذه ى ىهف

 دنع فقن نا ريخلا نم لعلو . داسفلاو لالحنالا هبيصيو ندبلا نع كفنت ام ناعرسو

 ىناثلا ناكو ةيسرافلا نع اهلقنب ىنعي امهدحأ ناك « لاثمألاو مكحلا ءارعش نم نيرعاش

 . ىتسِبلا حتفلا وبأو ىزورملا ىركسلا لضفلا وبأ امهو « هراعشأ ىف اهمظنو اهعضوب ىنعي

 ظ ىزؤَرملا ىركسلا ")7 لضفلا وبأ
 رعش هلو « اهفيرظو ورم رعاش » : ىبلاعثلا هيف لوقي « ديز نب دمحم نب دمحأ وه

 ةجودزم هل نأ ركذي مث « هراعشأ ضعب درويو « لاثمألاو حلملا ريثك حورلا فيفخ حيلم
 ةويساعلا »هي صحب يذلا رهرلا لوونم اهني نا نافعا ةناكو ه .ضرفلل ةلاطأ انف متر
 نم رعشلا اذه ىف ام اوفالتب ىتح « هماغنأو هناحأ ةرفول ىميلعتلا رعشلا لوألا مهرصع ذنم
 فراعت دقف . ردن ام الإ ةيلاتلا روصعلا لاوط اتباث كلذ لظو « رعاشملاو سيساحألا صقن

 كذعتا اناوعتتاوب 4 كناريشلاو مكحلاو فراعملاو تامولعملا مظنل زجرلا رايتخا ىلع ءارعشلا

 لك ىف اهب ظافتحالا عم « تيب ىلإ تيب نم هيف ةيفاقلا رييغت نم زجرلا ىف لوألا نويسابعلا
 ىهف « ةجودزملا ةزوجرألا ةدحو رمألا عقاو ىف رطشلا حبصي ثيحب نيلباقتم نيرطش

 دنع ىبلاعثلا فقيو . اهتيفاق ىف نادحتي نيرطش لكو « نيرطش نيرطش نم فلأتت
 اتيب رشع ةثالث اهنم درويو «٠ سرفلا لاثمأ نم ةريبك ةفئاط اهبف مجرت لضفلا ىلأل ةجودزم
 : هلوق لثم نم

 م4//1 ةميتيلا ىركسلا لضفلا ىبأ ةمجرت ىفرظنا (1)
 أهدعب امو



 راصبألا ىوذ سّرفلا لئُم نم
 لحل فا ةظطوقسلاب رانا لا

 فلعلاب الإ نمسيال رثعلاو
 نانعلا' تأ كالا 2 . سبل

 ماعط هتيب ىف نكي ملا نم
 ريس

 اناوخ ىتأ نم :لاقي ناك

 : هلوقب ةجودزملا لاثمأ ضعبل هركذ دعب ىلاعثلا قّلعيو

 نم ةريبك ةفئاط دشنيو- ( ةيب رعلا ىلإ ةيسرافلا لاثمألا لقنب علوم
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 2 وللا جه

 ("' راصقلا دي ىف نهر سوتلا

 وهب ناك ام
 هر < 1 لو 0 ل ف اا
 0 لل م لوقب ريع نمسي ال

 9 تاشللاب * فيم

 ُْق هلام 0 رح

 ١ ىركسلا لا لضفلا وب ناكو ]

 0 كلذ نم ( ةجودزم ريغ ىرخألا 0

 لبشلا ”ةورزا نقرا نأ قطن مل اذ

 ا ا

 نفل جرس

 0. رب يبس 52 وق

 جرع نم هيف الل ةافخإ

 بيع نم زيربالا بهذلا ملسّيام 0 3 ”ه و

 نإ

 ينذلا» لاق ماش نم لك لف

 جرف | هفلكت ايف هلا سيو

 لمحت اهنأ ىلإ هعجرم قلعت وهو « لاثمألاب سانلا قلعتل زمر وه امنإ لضفلا وبأو
 نم لايجألا اهظفحت ىتلا اههلاثمأ ةمأ لكل ناك كلذلو « ةليوط روصع ىف ناسنالا تاربخ

 ةنسلا ىلع لوادَتُت اهنأل « ةيبعشلا بادآلا باب ىف لخدت كلذل ىهو « ليج ىلإ ليج

 . اهتبسانم دنع اهب ظفلي لكو « اهمدختسي لك « ةماع ةيوغل تالْمُع اهنأكو « بعشلا

 /ةربخو بوعشلا ةكح ىهف « ةكح تيمس كلذلو « درت ال ىتلا ةملكلا اهب ىَقل اعاكو

 قب الكوا بارد ف ةزكرم

 بايثلا غباص :راصقلا )١(
 . قيمعلا ريثكلا : رمغلا ءاملا (")

 . ماعطلا ةدئام : ناوخحلا ( 4 ١



 ف

 ىتسبلا (1) حيتفلا وبأ

 ةباتكلا نسْحُي ناكو « هنمز ىف نييناريالا ءابدألا رابك نم ٌدَعِيو ؛ دمحم نب ىلع وه
 اذإ ىّتح « هل ابتاك هذختاف « هتناكم تسب ريمأ هل فرعو ىسرافلاو ىبرعلا نيناسللاب رعشلاو

 نيمألا ةقثلا لحم هدنع ّلَحو « هناويد ىف ةباتكلا هدّلقو هنم هبّرق نيكيكبس ريمألا هتدلب حتف

 هل تلظو « هحوتف_ نم ةداقتكاو هبتك ىف روص امب رمْشاو « هراوجب معنو . هنوئش تاهم ُْق

 ناعرسو ىراخب ىلإ هافنو هيلع بضغ نأ ىلإ « ىونزغلا دومح ريمألا هنبا دنع ةناكملا سفن

 ىلزتعم بهذملا ىعفاش ناكو 4١0١ ةنس لب ليقو ةرجهلل 4٠٠ ةنس اهب ةينملا ةتفاو ام
 ظ . ةديقحلا

 عيدبلا « سينألا سينجتتلا ىف ةقينألا ةقيرطلا بحاص» : لوقيف ىبلاعتلا هب فرعيو

 سانجلا مدختسي نكي ملو . «ةفيطل ةفيرط لكب هيف قأيو هباشتملا هيمسي ناكو « سيساتلا
 درويو . هرثنو هتاباتك ىف ةمدختسي اضيأ ناك لب + بسحف هراعشأ ىف اعساو امادختسا

 عيدبلا سينجتلا ى هتردق ىلع اهب لدي و هتاسانج نم ةهفئ ةفئاط ىلاعنلا

 : هلوق كلذ نق ع« ةغبصلا

 تاداع يأ عاضأ 2( هبضغ , عاطأ نم د كا . مغرأ ع هدساف حلصأ نمو

 فلتر « ةيبحلا . كدح دنع كفوقو 2 كد ةداعس نم . تاداعلا تاداس « تاداسلا

 ناطلسلا ىلعو ا ناوخالل ناك نم سانلا 06 . ةعضل لا ةدئار « ةعدلا . ةبيهلا
 دح . ةينمألا نم كحضت « ةينملا . كتاف ام ىلع سأت الف ٠ كتاق ام ىب اذإ . الدم 2 اه 2 ِء > . 7

 1 * الاجل سبا ديو هكالإل ل + فافكلاب اضرلا ٠ فافعل

 ى دهم اموت لع « هراعشأ عنص نم هقده وأ تاغ قابط وأ ةراعتسا وأ هيبت نم هبل دق

 : الزغتم هلوق

 هملظ  ردببوأ لال <ههبش نم لك  يلازغو
: 7 

 ع َح ب 3 ِ رم م ب سا ىو هس 7 و

 ىبهذلا ربعو /١594 بهذلا تارذشو ال5/» ناكلخس ةميتيلا هرعشو ىّيسبلا حتفلا ىبأ ةمجرت ىف رظنا )١(

 م تانجلاا تاضورو هن مو تانكالاَو 0 ءاكحلا خيراتو 7/7 مظتتنملاو أهدعب امو م.

 عوبطم هناويدو ٠١/14 ةرهازلا موجنلاو 2نباو 519/8 ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبطو 44 : قييبلل
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 اهنم عنصيل اهبلج هنأ حضاوو . تفك ١ قع رما لعف مسا ىناثلا عينا رخام

 ةلكاشلا سفن لعو. تالا قف هدفا ةنلك نيو ءاقلا" اهعمو: اركي اهات اسانج

 ] 2 * هيحاصل رمخلا ىف هلوق

 ظ ىناوألا ىف قرملا حار لا ٠ع -.ناوألا» اذه قا .كنأ ناوأ

 سانج هل متيل ماهفتسالا ةزمه اهيلع هلاخدإ دعب تيبلا لوأ ىف « ناو ذ نيب سناج دقف

 بلك نيو م « نامزلا ىنعمب لوألا رطشلا رخآ ىف «ناوألا ١ ةملك نيبو اهنيب لماك

 حيدم 2 هلوقك هحنادمو مك هتابتاعم لثملابو . ءانال اعمج تيبلا رخآ ىف ( ىناوألا 0

 0 0 كت 0 : هتباتكو بتاك

 ءاشو عكاش - ءىش لك ٠ يتاكد 2 ْ ىيع رت مى

 ءاشنإ عكاش“ نإ  نئاذب دهريع .قو. ةيثكلا ىف غدي

 سانجب أو ا لاش ١و (ءاش »و ( ءىش ١ نيب جيمز صقانلا سانجلاو

 ارعاش بص وهو عمس هنأب فرتعيو . « ءاشنإ : و « ءاش نإ » ىتملكن ي ىناثلا تيبلا ىف مات

 وه ناكو . 27 هتقيرط كولسب هسفن يا وب ةليختكال اف سانجلا مدختسي ( ثا هنطوم نم

 قعو...هتمز .كعبو ١" ةنيؤ. قف نييتاربالا ءارعتشلا نيب ةقرزطلا هده ةعاشإ قف اهنهالاماع هنبفت
 عنصتي حتفلا وبأ ناكو .هركذ انب رم ىذلا ىعوطملا لثم اهب ةصاخ بتك دارفإب بيدأ ريغ

 هلوقك ةيوحنلاو ةيكلفلاو ةيفسلفلاو ةيبطلاو ةيهقفلا تاحلطصملا مادختسال هرعش ىف اريثك

 : ىدعتملاو مزاللا حلطصم ارهظتسم
 ادفرو الام  ابلاط ناو انما نكن ىلاق

 ناد هل مالا يع داي هلا نإ
 ناك ىلا نأ هيف كش ال امو ؛ هنمز ىف عيشي ذخأ دق هلئام امو عنصتلا اذه ناكو

 ىلع لمحتال نأ ىغبني هنأ ىلع . ةيناريالا ةيبدألا طاسوألا ىف هراشتناو هتعاذإ لماوع نم
 ذفني ناك دقف ظ ا ةماتلا هروصب 0 0 تاحلطصملا هذه 00 ىبأ عم

 : قيمعلا قطنملاو ركفلا ةعس ىعدي "ا

 [ ىمعأ قيقحتلا ىف كاذو هلاعأ ةركفلا ىلع ىبي
 اعفا  ةولخلا -ىث  هيرت هل ىىغفا دعا م

 ع

 عع ع

 )١( ةميتيلا (5) كلملا دبع نب ةبعش رعاشلا مساو 0الا// ةميتيلا 84/١8١.
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 زل نقفأ »كيو مدلول ةييبلا ف هل :قمعا وو ( هلاعأ » نيب ماتلا هسانج حضاوو
 ناكو « هراعشأ ىف لاثمألاو مكحلا نع نآلا ىبح ثدحتتن ملو . ىناثلا تيبلا ىف « هلاعفأ دو

 ىهو « هتينون بناجلا اذه ىف هلام عورأ نمو « ةمكحم ةغايص اهغوصي فيك فرعي
 : لوقي اهيفو « ةليوط
 ُناَرسخ ريخلا ضخم ريغ ةحبرو ناصف هايد ىف هرلا ةدايز
 نايم ٍرْيُملا بارخل له هللب ًادهجم راّدلا بارخلا ًارماعاي
 نازحأ لالا رورس ُنِإف ُرِصْقَأ اهُعَمْجَي لاومألا ىلع ًاصيرحايو
 نايحإ. .ناننألا دقق . ةلاطن> ييرولقا دعبل .نئانلا لإ نسخأ
 ناوْمم ملا نإف كاد 'وجري 2 لَمُأ ىذل ًاناونِي رهدلا ىلع نكد
 ثا كتاخ نإإ ةكشا“ فلا انضم كلل لحي كليتي ددشاو
 نق ناسنالل ُلالاو هيلإ ةةبطاق ُسانلا لام لاملاب داج ْنَم
 ناوعأ هيداع اذإ هيلع مهو ١ هثتلود داوي م ناوغأ ”سالاو

 تذعاو + قرفلا ملاعلا ىف ت :رشتناو هتايح ذنم ةيمكحلا ةديصقلا هذه هل ترهتشاو

 لك ىف سانلا اهدشني : ةيبعش ةديصق حبصتل ىتح « دلب لك ىف اهددرت ةيبرعلا لايجالا

 اذه ىف لعلو . ةرهاقلا ىهاقم ىف اهنودشني نودشنملا ناك بيرق نمز ىلإو « ناكم
 ييسر د توي اع اي ضعب نم - لديام:

 رعلا ملاعلا بلق ىف ٌدَشْنت ةيلاحلا ناتسناغفأب ( تسب » ىف قرشلا ىف هتائيب ىصقأ ىف مظنت

 دقعي و. قرتشملا ىف: اةوريظتتب اك رغما مورههسو بابشلا اهظفحيو « ةرهاقلاب
 هفئارط نمو « هناويد ىف ةريثك لاثمأو مع اهنارووتا# ىلسبلا مكحلا اليوط الصف ىللاعتلا
 : هلوق ةيمجححلا

 للحلا لانو و ا هب كح نإ ع لا رقحت ال

 0 لسصلا انج ىفلا هنم راتشي هتلوؤض ىلع ةىش لحتلاف ( ش

 : هلوقو

 دفعا ىدغلا ناك ناوي ةنأ وود .نفلا نختم
 و هه ا و ه ىو هل

 اليفلا ضوعبلا حرج امبيرلو هليلق نويعلا ىذؤي ىذقلا نإ
 . :١ هلوقو

 ا كالا . يتم 6 وط ءرملا كأ رت + هلال ناش ل وم نس ةانص ولت كلل" لآ ل لا

 ىتتحجي :راتشي )١(



 "م

 هجسان وه ام 1 ع كلبعو ناد جيسي علا دودك رودي

 هرظن دعب ىلع لدي امم . ةفيرط امكح ىّتّسّبلا حتفلا ىلأ دنع أرقن لازنال وحنلا اذه ىلعو ظ

 ىف رودتو سانلا ةنسلأ ىلع فحم ىّتح « ةداع سانجلا نم اهيلخي ناكو . هتربخ عاستاو

 غيصو ناعمب لفحي هرعش لعج امم « ةحيرقلا تضخ ارعاشا ناك هنأ قلنا نيرا مههاوفأ

"5 

 نويبعش ءارعش
 ذإ « هيوعش نع هروصع نم رصع ىف لصفنا ىبرعلا رعشلا نأ معزي نأ دحأ عيطتسي ل

 نوحدمي اوناك ءارعشلا ناف « حيدملا ىف ىتح « اهرعاشمو اهفطاوع نع اناجرت امئناد ناك“

 نأ نود مهبوعشل هوملق المع مه اوكرتي مو و مههف مهبوعش اهبلطتت ىبلا ايلعلا لثملاب ماكحلا

 ىف مأ لدعلاو نمألا رشنب اب لصتي امم لخادلا ىف ناكأ ءاوس « ريثك ادمح مهل هودمحي

 هم كيلا ءازجقلا هاكر راهنوصعت مهبوعش ءادعأ ىلع مهتاراصتناب لصتي امم جراخلا

 لكو اهرعاشمو اهحور مهراعشأ ىف حضتت نأ ايعيبط ناكف « ةيبرعلا بوعشلا ةماع

 دهزلا لثم بوعشلاب ةيوقلا اهتلص حضتت ضارغأ نع انئدحت دقو . اهرطاوخ ىف ىرحي ام

 ىرثت ىكل « اريرم احدك ةحداك شيعت تناكو . اهيف ةريبكلا ةعاجلاب ةرشابم محتلي ىذلا
 هذه مامأ نكي ملو . نييعاطقإلاو راجتلا رابكو 3 نم ةدودحم ةعاج اهلمع راب معنتو

 ؛ دهزلا رعش ىلع لبقث كلذل ىهو « اهتابّيطو ةايحلا عاتم نع فارصنالا الإ ةريبكلا ةعاملا

 هتغل ىف لهسُي هتلعج ىلا ىه رعشلا اذه ةيبعش نأ ىف كش الو . اهءاذغ رعشلا اذه حبصيو

 ةطسبملا ةلهسلا بيلاسألا بحت لب « ىوغللا بارغإلا بحت ال ةماعلا نأل « ةديدش ةلوهس

 ف نهم رصعا اذه لاوط دهزلا ناك كلذبو . اهعامسأ عرقت نأ درجمب اهمهفت ىبلا ةفيفخلا

 صاّصقلاو ةفوصتملاو دابعلاو داهزلا ةنسلأ ىلع هعويذ هتيبعش دكأ امم ناكو « ةيرعشلا هتغل

 اوناكام ىلإ ةفاضإلاب ناكم لك ىف هنوعمسي سانلا ناكف « ثيدحلا باحصأو ءاهقفلاو

 بعشلا نم ةنيعم ةقبطب صاخ هنأ عم نوجملا رعش ىتحو « ءارعشلا ةنسلأ ىلع هنم نوعمسي

 اهمنأ ريغ « ةيبعشلا ٌراثآ هنم ضعب ىف قدأ ةرابعب وأ هيف دجن وهللاو ءارثلا باحصأ دصقنو
 هلعجي امم « ةباعد نم انايحأ هب نرتقي ناكامم ىتأت امناو ظافلألا ةلوهس نم قأت ال ةرملا هذه

 ةيسرافلا تالكلل هباحصأ نم ةفئاط راهظتسا نم اضيأ ىقأتو « ةكحضملا رداونلا ىلإ برقأ
 رصقلا ةيمد ىفو اهتمتتو ةميتيلا ىف نوريثك مهنم اناقليو « ةماعلا ةنسلأ ىلع عيشت ىتلا |
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 نع محل فلاخ هيوري « ةيعيشلا ةنسلأ ىلع ريثك ىعيش رعش عيشي نأ ىعيبطو . ةديرخلاو

 راعشألا نم ريثك ةنسلا لهأل عيشي ناك لثملابو « نيسح لا ىنارمب لصتي ام ةصاخو فلاس

 . تاقبطلا بتك هب رخزت امم « ةينسلا مهتديقعل ةروصملا

 قلق ينرتلا ةيرعلا كبع قي'07 نييعع ىنس ناوهآلا نم رعاك ةمقلا ىف نككو

 تيب ةئاعبرأ ىلع ىبرث ناك ةديضفاة نارك ذو ء سنإلا طاش حا ناك هنإ ىلاعثلا

 : اهوأ «٠ تاعانضلاو بهاذملاو نايدألا ىف هلقنتو .هلاح فصو ىف

 "تق : اةيكضي ةبانقالو تكل نفث نسل .ةدحللا
 ريف ا جال سه ريش هال 7 2 ص و َ ش

 ._ ترملاو ناهدعتملا همهملاو هلمأت 0 يب نكايس

 تحئالو قرف ويف صلل اف َصوصللا ّىتب ىف تنمأ
 غراف هتيبو « هدلج قوف هكلمب ام لكف« ناوصاهمضي بايث هل سيلو ظحلا ميدع وهف

 نمأي نأ ىعيبطو « ةرفقم ةالف هنأكو ؛ ةداع تويبلا ىف نوكي ءىش ىأ نمو ثاثألا نم

 هاور ايف ىضمبو .هل سرحالو نجس هنأكو 0 راع اهو وا سبالا < نصوصا
 « هبايث ٌرّصقف ةيفوصلا ٍةلوَسَتم رهظم ذختي نأ ىلإ رطضا هنأ ركذيف « ةديصقلا نم ىبلاعثلا

 لخدو « هيوني نو جحلا ىلإ بهذو , ةداجّس لَّمَحو : سم ةيراك ىحأو

 هيلع اوفطعي ىتح « اقح ىفوص هنأ سانلا مهويل ليلخلا ماقم ىف ا مارحلا دجسملا

 . طفلا اذه ىلع الزه اهلك تناك ةديصقلاو . هيلإ اونسحيو

 ءارعش مساب نيفورعملا لوما ةلامعرلا”دارمتشلا نم.ةغا رضخلا  لئاوأ تمد كيريتخاو

 ىمسي ىبسراف وتم ىلإ ةسس ون اساضلا مساب اقنا نرف كيو 4 ىدألا لوستلا وأ ةدكلا

 ةنئاج ةعارلا هذه هيشكو : ةينكلل افرتحم ههجو ىلع ماهف « كلملا نم هوا فرعا سان

 ءايلوألا كلامى رهظت تناك او: ىضاملا ها ى رضع ةفورعم تناك ىلا ةققابدألا

 ةيناساسلا ةعاوللا هذه تامدقم دحنو . هزازتباو لاملا فاستكال ةليسو اهراعشأ نم ةذخبتم

 قيما ةولخرو دي اهع دعو اهل نم هقئاط يقرع ذا ظحاجلل ءالخبلا باتك لئاوأ ىف

 دنع تق نأ انجفرخو نليلاو عدخلا هذه نم اناولأ ىواسملاو نساحملا هباتك ىف روصيف

 . ىجرزتلا فلد ىنأ :رصعلا ىف اهئارعش مهأ

 ىوتسملا : ناحصحصلا .ةالفلا : همهملا () . 75/78 ةميتيلا )١(

 . هيف تاينالرفقلا : ترملا . عساولا . ناوصلا : تخنلا (7؟)
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 0 2لهلهم نب رعسم : ىجرزخلا فلذوبأ
 عبارلا نرقلا ءارعش نم اهميعزو اهمّدقمو رصعلا ىف ناريإب ةعاىلا هذه خيش

 قفارو (ه م##١- 01 ىناماسلا دمحأ نب رصن طالب ىف شاع دقو ىرجحلا

 شاعو . دنهلاب فاط هتدوع قو « نيصلا ىلإ اهتدوع ىف ةينيص ةعومجم هرمأ ىلع ءانب

 هل دقعي هارنو ىبلاعثلا كلذ حضوي امك ىبوبلا ريزولا هس لصتا ىح
 . فرطلاو حّلملا ريثك رعاش» : وحنلا اذه ىلع هيف دو « ةميتيلا ىف ةليوط ةمجرت

 رافسألا بوكرو بارتغالاو بارطإلا ىف نيعستلا قن « ةيدكلا ىف ةيدُّمْلا ذوحشم

 باتني ناكو . . بادآلاو مولعلا ةمدخ ىف « بارحلاب بارحملا ةحفص بّرَضو « باعصلا

 قفتريو ؛ هتيشاحو هتيشاغداوس رثكيو « هدنع ماقملا رثكيو [ دابع نب ] بحاصلا ةرضح

 ىرجتف هرافسا ىف ( هتياعرب ةالولا ىلإ هلئاسر ) هبتك دوزتيو « هتلمج ىف قزتريو « هتمدخب
 مالك ) ةاك انم ظفحن بحاصلا ناكو . هراطوأ ءاضق ىف « ةيلاملا تاالاوحلا ) جتافسلا ىرجم

 اناكو « ورمل ىبأ قه اةشعو 5 دم كيج ناد ىلإ ( ةاحاطسوو

 كلو ىبأ 0 نمو « ابادهأ نابذاجتي

 "”رورَّكلا كئّرِفِي الف ٌروز نامزلا اذه َكَحْبَو
 روزي ' نمل قبلطو ظ قرساو ظ قبطأو لكو قرَحمو قوز

 رودت اك  ىلايللاب رد  نكلو ةلاح مزتلتال

 بلسلاو فطخلاو قماحتلاو ةقرحلا ىلع موقت ناو قلد: نأ ةاهمووصت كامالاو

 ىف ىهو « ىللاعثلا اهامسأ اذكه وأ « ةيناساسلا ةديصقلا اهامس ةليوط ةديصق هلو . ببلاو

 هياكل نانا يو قير نايات < بدرسو عارنأو وقرتم نوف اناييو نينكتلا رك

 ةبغسملاو عوجلا ىلع نوطبلا طبرو رّسعلاو ةرات رسيلاو لاحرتلاو ةبرغلا ىلع نوشيعي فيكو

 : لوقي مث « تارات

 رجلا" نقرب. سلا فد نمي ى ةنلا. كك يالا روف

 ٍرصِم ىلإ نيّصا نم  يقلخلا ةّيزج اانذحخأ

 بتكلا ملاع رشن ) ىسرم رينم دمحم روتكدلا قيلعتو ةمجرم . بدألا خيراتو "87/*:.ةميتيلا ىف فلد اا 000

 0 ' . (ةرهاقلاب فراعملا ةرئاد فو ١88/١ ىكسفوكشتاركل نو 5

 هاحوأ ناطيش نم ناسنإلا رغام لك :رورغلا (5) 2 ىكسرونيم رشن فلد ىبأل ةيناثلا ةلاسرلا رظناو ةيمالسإلا .
 ظ .عاتموأ لاموأ نييسور نيقرشتسمل ةلاسرلل ةيناثلا ةريشنلا كلذكو ةرهاقلاب
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 ىِرْسَت انليخ ضرأ للا دك ىف لب َةَجَْط ىلإ
 رطق ىلإ هنع ْلُرَن  ٌرطق انب قاض اذإ
 ريمكلا» .مالسالا نمل -ايفامي انينذلا ةاسنل
 ٍرْمَتلا دلب | وّتشنو جلتلا | ”-فاطصنف
 مهليجو مهعدخو مهحصافتي سانلا نم نويناساسلا ةدخ باق نيدو يأ فيرطو

 ىلع نيصلا نم مهل اراد اهب راغم ىلإ اهقراشم نم اهلك ضرألا روصيو .٠ ةيزج ةيبدألا
 مهزجحن زجاوح الو مهكلم اهلك ايندلا نأكو « ىسلطألا طيحماو ةجنط ىلإ ىداحلا طيخما

 ىف نوفاطصي « مهمادقأل حرسم اهلك ايندلاف ءرفاك دلب وأ ملسم دلب وأ لبجوأ رهن نم
 افصو مهليح فصو ىف فلدوبأ ذخأي مث . ةئفادلا ةراحلا اهمئاقأ ىف نوتشيو « ةدرابلا اهمياقأ

 فيكو  زارحأو ذيواعت نم مهل نوبتكي امب ءاسنلا ىلع نولاتحي اوناك مهنأ فيكو « ابهسم

 ةيعساسلا فايف « هصصق سلجم ىلع دفيل ؛ هل بحاص عم قفتي ناك مهنم ُصاقلا نأ

 دربلا ىف نوكاابتي مهروصيو . هوطعأ ام امسامت هنع اوقرفت اذا م , هب نودوجام هئاطعاب

 نوملي نيح مهنأ فيكو مهمهارد مهوطعيو مهبولق مهل نيلت ىّتح « : نمانلل اعادت سواقلا

 ءامب مههوجو نونهدي فيكو « كانه نم ةنيتوا ةرو انه نم ةزوج نوفطحي ةعابلا تيناوحب
 مهنأ سانلا اومهويل مههابج نوبصُعي فيكو « ةرفصلا ةديدش ودبتل «رفصألا ضيبلا

 تيزلاب مهداسجا نولطي فيكو ؛ ساومألاب مهسفنأ نوحرحي وأ نورقُعي فيكو « ىضَرَم

 ىف اهوعطق مورلا نأ سانلا نيمهوم مهتنسلأ نورادي فيكو « مهدولج دوست ىتح
 هتاودأو روخبلا نولمحي فيكو « وزغلل حالسلاو بايثلا مهنم اوزتببنأ نيلواحم « مهداهج

 مث مهئانسأ نيب نّبجلا دود عضوب نانسألا ىضرم ىلع نولاتحي فيكو « هب لاؤسلل

 فيكو « راصقلا تاياكدماو ءايبنألا نع ثيدحلا ابذك سانلل نووري فيكو « هجارختسا

 لارمالا نرغب م | .نيانلا نومهوي فيكو « الايتحا نابهرلاو ةفوصتملا بايث نوسبلي

 م اماهمإ مه كب ىدحإ نوفحي فيكو « مهل ءادف غفر رايد ف ىرسألا مهئابرقأل

 مهنومهوي فيك 1اس و قر اهلل ١ نوع اوناك مهمأ سانلل نولّيحم فيكو « ةعوطقم

 تيركلا يقع رع نم هللا محر : نيدانم نيئاشعلا نيب نورودي فيكو « نورصبيال ىمع مهنأب

 . مهموجنو مهعلاوط ةفرععب سانلا ىلع نولاتحي فيكو ؛ ةرسك راذ لك نم نيذخا « عئاجلا

 | نم حّبسلاو حاولألا مهلمح عم ءانيلاب مهاحل نيبضاخ ةعيشلا ىلع نولاتحي فيكو

 فيكو « هلتقمو هلئاضف ى راعشالا ةياورو هيلع مهحاون عم « نيسحلا ربق نم اهنأ نيمعاز

 نورجاتسي فيكو « مهنويع ىلع اهرارمإو تيزلا ى ةنطق سمغب عومدلا فرذل نولاتحي مهن
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 تيناوحلا باوبأ ىلع نوحرطي فيكو « مهيلع نوذحشي وأ نودكي و ءاسنلاو نايبصلا

 نوهومب فيكو ٠ تاهاعلا باحصأو نيناجلا نوقري فيكو « ىولحلا صارقأو تاحبسلا
 فيكو « مهاور سانلل نورّبعي فيكو « سانلا نع نوجحيس مهنأو نومئاص 2
 نوع دب توك 6 نان اعنف كفو فاحنإا يف :لؤتل نوامف كوكو < نايبصلا نورجأتسي

 د ةدرقلاو عابسلاو يلا لع هونك وأ وتحت كيكو ىضرلا ةارامو كفل

 5 007 هلا كيكو ) مهن انسأ كطصتو مهلصافم احل رتبت ةديدش: تادعر قودعر ٠

 ىتح تاعقرمل هينلط هال 7 نووأي فيكو « ةعوطقم اهنأ َّنَظُي تح عباصألا ةعومجم

 ىلع ىفوي ىتح ٠ مهلجو موقلا عّدتت فصو ىف فلدوبأ لازي امو . ةيفوصلا نم مهنأ نظي
 : الئاق ةديصقلا ةيابن

 2 ل ٍرطش نم رع دهدلا» :تيلحم نا لآ

 رضخلاك فاوطَتلا ْْف ب رص ىح ضرألا تصحو

 3 4 و هع 5 نتاع ع 5

 رْدَّصلا هلع تقم ىلامآب ٌرَمظأ نإف
 ه كن ّّ

 رمالاو ىهنلا ىوق قنالطوأب كيمللاو

 رصنلا ةيولا 5 وع قوف ل لقو

 و 2 4

 رسكلا رئاج زعو ىرخألا نكت امإو
 هات 5 : ع 0 رب هه

 رفسلا ةبوا ىف ادغ رفسلا عم تبأ الف
 رت ىو هارت

 رفو الو ع اللب تدع ىبم تدع الو

 ةفوكلا ىف مهروبق دهشت | تيبلا لا ريصلا ةداسلاب هتبرغ ىف ةوسأ هل نا لوقيو

 هنأ ىلع لديام كلذ ىفو . ةفوكلا نم برقلاب ارمخابو سوطو ارمانشو ةادقبو ءالبركو

 لك هتديصق ىف رّوص دقو . دابع نب بحاصلا لثم ايمامإ ناك هنأ نظلا ربكأو « اعيش ناك
 حرش ىّنعي هلعج امم . ليحلا هذه ىف مهتاحلطصم امدختسم مهليحو نيدكملا نينافأ

 اهلك تاحلطصملاو . زاحيإ ىف هانصخلو « حرشلا ىبلاعثلا لقن هنعو « اتيب اتيب ةديصقلا

 فلدابأ نأ ىف او « ةيبعش ةعاج تناك اهلك ةيدكلا ةعاج نأ دكؤملا نمو « ةيبعش

 . ةعاجلا هذه نعو هسفن نع ٌربع هرصع ىف رعاش ريخ ٌدَعِ
 ُْف توما انه ةريثك تاسابكفا نود ا لفيتلاوأو نيصلا ىلإ تالحر فلد نيالو

 امهالوأ للح ناتلاسر هل تدجوو «دالبلا راثآ » هباتك ىف ىنيوزقلاو « نادلبلا مجعم »

 ةلاسرلا ريغتو معرضا ىلإ ةفلصر نطو قلك هن اييف ونا يوي رووب ناملالا قريشا

 ناقرشتسم اهرشن اك (ةرهاقلاب ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو عبط ) ىكسرونيم قرشتسملا ةيناثلا |

 ا



1 

 ةلاسرلا ىلع قيلعتلاو امهترشن ىف هالذب ام ةمجرتب ىسرم رينم دمحم روتكدلا ىبعو كايسور
 فلد وبأ فصي اهيفو . ءيراقلل ةرسيم اهلعجتو اهتابوعص للذت « ةعفان ةيملع تافيلعت
 ىرلاف ناذمهف ليبدرأف سيلفتف وكاب ةنيدم ىلإ ناجيبرذأ ىبونج نم ايسا طساوأ ىف هتلحر
 فصوب ىنعيو . ناتسزوخ ندف « ناهفصأف « ةارهف « روباسينف سوطف سموقف ناتسربطف
 اهمناكسو اهراوسأو اهقاوسأو اهرامثو اهنداعم ًاركاذ ايقد افصو اهدهاش ىتلا عالقلاو ندملا

 ] . ةميدقلا اهراثآو مهريغو ةعيشلا نم



 سل لارشفلا

 ور ّ

 هياتكو رثنلا

 ١

 ةباتكلا 10

 رود ىلإ ةمجرللاو لقنلا رود نم م برعلا لوحت 01111

 لإ 0 نحنو . ةفسلفلاو ملعلا نيدايم ىف ةرمثملا ةبصخلا ةيلقعلا ةكراشملاو فينصتلا

 فينصت رصع رمألا بلغأ ىف حبصي ىتح « تارامإلاو لودلا رصع :رصعلا اذه

 . عضوملا اذه ريغ ىف كلذ انرّوص ام وحن ىلع « لئاوألا مولعو ةفسلفلا ىف ةيح' ةكراشمو
 لالخ اوذفنو « سلف عونو ىملع عون : رثنلا نم نالماكتم ناعون برعلل حبصأ دقو

 نودب هوثدحأ كلذ لكو « انفلسا اك « مولعلا تاحلطصم ىف بتك عضو ىلإ كلذ

 انثدحيو ء ماخضلا تادلجلا هيف اوبتكي نأ نودو هيف اوقمعتي نأ نود الع اوكرتي لو . ةجض

 هءارو سيل ءانع نم نولذبيامو ىملعلا هيرصاعم كولس نع "هه ةنس قوتملا سدقملا رهطملا

 ْ : 2١7 الئاق ءانع

 هل دّرَجَمل الإ ههجو نع رفسي وأ هحانج ضفخي وأ دكا خيا نأ ملعلا ىلأيو .

 ديبأتلا هب نرتقم ٠ ةيفاصلا ةّيورلاو 5 ةبقاثلا ةحيرقلاب هل ناعُم « هتينأِب هيلع رفوتمو ع هتيلكب

 هالك اع لاب ع بعتلا عيجض ء يضلل ةقيلع هليل رهسأو هلّيذ رمش دق ع, ديدستلاو

 ءاوشتلا طبخ هيف طبخي الو « ماحتقالاو فسعتلاب ملعلا ملظي ال « افرطتم هالو : اجّردتم

 ذبنو « فلالا ةبناحمو « عبطلا عازن نع عوزتلاو ءرشلا ةداع نارجه عمو « مالظلا ىف

 ةيفوتو « ىأملا فيطلب قأتلاو ء قحلا ضومغ دنع ىأرلا ةلاجاو « ةجاجّللاو ةكحاملا

 . دنع فوقولاو « قيقحتلاو هيوقلا نيب قيرفتلاو « حضتملاو هبتشملا نيب زييقلا نم هقح رظنلا
 ] . «داترملا ةفداصمو « دارملا ةباصإ كلذ دنعف « لوقعلا غلبم

 ناكو « اعئار الثمت ةفسلفلاو مولعلا نوفقثملا لثع قاشلا :ةلهجلاو 0 ءانعلا اذبمو

>5١ 
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 ةيملعلا تاباتكلا ىف ال احضاو هارن امم ءرثنلاو ةباتكلا نونف عونت ىف ةريثك راثأ كلذل

 بناج وه ادحاو ابناج ذخأنلو « ةيبدألا تاباتكلا ىف اضيأ لب « بسحف ةيفسلفلاو

 صصقو قوص صصق صلاخلا ىبدألا صصققلا يناه نجوي. ةنعا نقف: + ضيضقلا

 نم ريثك لقنب ةرجهلل ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا ىف اونع نيمجرتملا نأ فورعمو . ىسلف

 لأ اهل ةاكاشو نةليلوب هليل“ كلأ بناتك هواقت اه نيب : تاكو. ىدتفاو..ننرافلا :نضضقلا

 فلأ ىلع لمتشي الئامم ايصصق اباتك ةرجهلل 71 ةنس ىفوتملا ىرايشهجلا سودبع نب دمحم
 ركذيل ىتح رمسلا بتك فيلأت رثكي نيحلا اذه ذنمو . مهريغو برعلا تاياكح نم ةياكح
 ةعيس قحلا هكارأ قا ةلوازتلا رهسلا تك نأ هذ انس لبق عرتلا قاهنصألا ةردح

 .نجللا لوحوأ هتاياكحو بحلا لوح رودي ام ىلع اهنم فهلتت ةماعلا تناكو « ")اباتك
 اضيأ رثكتو « نيلفغملاب وأ قمحلاب اهنم لصتا ام ةصاخو « رداونلا بتكرثكت نأ ىعيبطو
 . مهرابخأو ءامدنلا بتك

 لوح ثلاثلا نرقلا ذنم نّوكتت تذخأ هنأ ىناثلا ىمابعلا رصعلا باتك ىف انب_رمو

 ىرخأ تاياكحو « اينضم اداهج مهكسن ىف مهداهج روصت « ةريثك تاياكح ةفوصتملا
 عبطت اهلعج امم « ةيفوصلا تاياكحلا هذه ىلع لبقت ةماعلا تناكو . مهتامارك ر وصت اهبناج

 ترثك تارامإلاو لودلا رصع ىف انيضم الكو . ")هتغلو هظافلأو ىبعشلا بدألا عباوطب

 نأ ىنكيو « ةماعلا دنع جاور نم قلت تناك امل « ةفوصتملا نع صيصاقألاو تاياكحلا

 ىف حتف دقف « ىنسلا فوصتلا سسؤم ىريشقلا دنع تاياكحلا هذه نم افارطأ ضرعن

 رابكو نيعباتلاو ةباحصلا ىلإ بسنت اهنم تاياكح ًّصقو « ءايلوألا تاماركل اباب هتلاسر
 هو لاك دنا ةاكح او . مالسلا هيلع رضخلاو رصمو قارعلاو ناريإ ىق ةفوصتملا

 تناك اولاقف ؟ كلذ نع انلاسف ٠ لوقي « عابسلا تيب ىمسي تيب فوصتملا فرستلا

 ! مهيلخي مث محللا مهمعطيو مهفيضُو تييبا اذه مهلخالي ناكو « لهس ىلإ ءىجت عابسلا
 « هتعموص ىرتستلا لهس لخد دمحأ نب قحسإ تام امل هنأ ماس نبا حسب نبط ىكشو

 ىش ىرخألا ىفو « رمحأ ءىش امهم ةدحاو ىف « ناتروراق هيف ( ءاعو ) اًطَمَس اهيف دجوف
 « ةلجد ىف نيتقشوشلاب ىمرف « ةضف ةقشوشو بهذ ( ةعطق ) ةقشوش دجوو « ضيبأ

 لهسل تلق : ملاس نبا لاق « نيد قحسإ لع ناكو ! بازرتلاب نيتروراقلا ىفام طلخو'

 ساحنلا نم ليقاثم ىلع مهرد نرواتم عرطو امهادحإ : لاق « نيتروراقلا ىف ناك شيإ

 ص ( فراعملا راد عبط ) نناثلا يومابعلا رسعلا ولا ) 5 ةزمجل ءابآلاو ضرألا هلولم ىس خيرات (20١

 08 06 ص توريس ةايحلا ةبتكم راد رشن ن١ ىناهقصألا
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 لاقف . ةضف تراص صاصرلا نم ليقاثم ىلع لاقثم اهنم حرط ول ىرخألاو « ابهذ تراص

 تسود ىإ : هل لاقف ؟قحسإ نيد هنم ىضق ول هيلع شياو : ملاس نبال عماس

 « ةرم ةيدابلا ىف تنك : لاق هنأ صاوخلا نع ىكَحو . هنامبإ ىلع فاخ ( ىبحاص اي)

 ميمس ن1 اذان عدله هام انعم برقلا بوم دمع لا ةقلسرلا جداقلا ا طسو ى ترسف

 , ىدي نيب كربو محمحف « جرعي وه اذإ « ىنم برق الف « تملستساف « لبقأ ميظع

 ةبشخ تذخأف « مدو حبق اهيف « ةخفتنم هدي اذإف « ترظنف ٠ ىرجح ىف هدي عضوو

 دعب هب انأ اذإو « ىضمو « ةقرخ هدي ىلع تددشو « حيقلا هيف ىذلا عضوملا تققشو

 ىبأ ةياور ىف نونلا ىذ نع ىكحو . ! افيغر ىلإ المحو ىل ناصبصبي ناليش هعمو ةعاس

 مأ ةرجش تحت انلزتف « ةيدابلا ىف ىرصملا نونلا ىذ عم انك : لاق نمحرلا دبع نب ركب

 : لاقو « نونلا وذ مستف + بطر هيف ناك ول عضوملااذه بيطأ ام : 0

 هروب كقلخو كادتيا ىذدلاب كيلع يس : لاقو 2 رجشلا كّرحو 0 بطرلا كوبمشت

 ءاانمن مت .اعضرانلكاو ماج اطرركراف هايكش ا ا الع تنال

 نارمع ىبأ ةياور ىف رضخلا نع هاكح امو .! اكوش انيلع ترثنف « ةرجشلا انكرحو انيتناو

 ةلاحلا كلت ىف تدلو دقو حول ىلع قأرماو انأ تيقبو « ةنيفسلا ترسكنا : لاق ىطساولا

 تعفرو « انلاح ىري اذ وه : تلقف « شطعلا ىنلتقي : ىل تلاقو « ىب تحاصف « ةيبص

 نم بيطأ وه اذاو 2« هنم انيرشو زوكلا تدعو « زوك هعمو ءاوملا ف لجر اداف : كيقار

 , هتاضرل ايندلا ىراوع تكرت : لاقف ؟ اذه ىلإ تلصو مب : تلقف « كالولل دبع

 ظ 00

 نوناق لانا نم اهيف ام حضاوو « ةفوصتملا بتك ىف تاياكحلا هذه لاثمأ رث

 نجل صيصاقأو تاياكح عويذ ىلع لدنل اهانيور امناو ل

 ا يسال كا ا

 ب للا ل و

 ايؤرو ةيفوصلاو ةباحمصلا ايوؤرو محلا ىف هَ لوسرلا ايؤرك ىرخأ بناوج لوانتت اضيأ لب

 ةفوصتملا بتك ىف لثملابو « ةفلتخم تاياكح كلذ نم ىريشقلا ةلاسر ىو . نيعلا روحلا

 شماه ىلع عوبطملا ىدنقرمسلا ثيللا ىبأل نوزحملا بلقلا حرفمو نويعلا ةرق باتكك ٠
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 . قئاقرلاو ظعاوملا ىف قئافلا ضورلا

 ىجحيو انيس نبا دنع ىزمر ىسلف صصق قوصلا صصقلا بناجي اناقليو
 نامالّسو ناطقُي نب ىَح ىه . 2صيصاقأ ثالث هلف انيس نبأ امأ قف روروسلا
 تاوهش ىه) ءاقفر نأب ناظقي نب ّىَح ةصوصقأ لهتستو .ريطلا ةلاسرو ؛ لاساو
 ناظقي نب ىح وه ايهبب اخيش اوأر ذإ نوفوطي مه ايف ع نوهزنتي اوجرخ ( هزئارغو ناسنإلا

 هنم فرعن ءاقفرلاو ناظقي نب ىح نيب راوح روديو . لاعفلا لمعلا ىلإ انيس نبا هب زمر لقو
 دهاش كانه نأو ءوس ءاقفر ءاقفرلا نأ فرعن اك ؛ ةسارفلا ملع هيمسيو قطنملا ماع ةروطخ
 ةيظفلا ةوقلا ني مدس هفحت نانشآلا نو ءرشلا ىف ناسنإلا عقوت ىلا ليختلا ةوق وه روز
 ءوسلا ءاقفرلا لثم كلذ ىناهلثم . توملاب الإ اهنم ةاجن الو ةرذقلا ةيناوهشلا ةوقلا راسي نمو

 ةوفدستنا :نالكقو ني حس لوشن. اقادهل الاب اهمقح نأ .ناستالا لعب نوح هنرئارقلا نم
 ترم عدم ةنرسكلا كاكا هيد هيفقرو + ناقتادلا وروه مدح < نلت .ىكرألا
 رشبلا ملاع نيبو نيدحلا نيذه نيبو . ةروصلا هب دصقيو قرشملا دحو , ىلويهلا هب دصقيو
 مهرهطت قطنملا لع اهلعل ةراوف نيع ىف نولستغملا صاوخلا الإ هزواجتي نل بورضم روس
 نإ لوقيو ةيناويحلاو ةيتابنلاو ةيندعملا ةكلمملا ىلإ ريشيو . قئاقحلا محل ئيضت ذإ « مهيكرتو
 ىتلا ةعستلا لوقعلا وأ ةعستلا كالفألا نم اهب امو ةيوامسلا ةكلمملا ميلاقأ هلباقت ناسنإلا ملقإ
 ثدحتيو . ةيهلالا تاذلا ىهو للعلا ةلع وأ لوألا ةلعلا 1 ع نوكلاو ضرألا ىلع طلستت

 ساوخلا اب ديريو « ديربلا ككسك سمخ ككس ىلع ٍبّنُر هنإ لوقيو ضرألا ملاع نع
 ىهتنت كلذبو . ةلقاعلا ىوقلا ىلإ اهب ازمار ةّرَرب ةمأ ضرألا ىف نإ لوقيو ء سمخلا
 . ةصوصقألا

 اس امهرغصأ لاَستأ نا امهو « ةينانوي لوضأ اهل نا نامالس ةصوصقأو

 وه ةصوصقألا ىف نامالسو . ابيدأ املاع اعاجش « افيفع اليمج أشنو « هيخأ فنك ىف ىبرتو

 اهب تزمر ةجوز نامالسل تناكو : نافرعلا ةجرد وأ لقعلا وه لاسبأو « ةقطانلا سفنلا
 هطلخأ اهجوزا تلاقف « لاسبأ تقشع « ةوهشلاب ةرامألا ةيندبلا ةوقلا ىلإ ةصوصقألا
 عايصنالا لقعلا ىلأ لق وأ اهل عايصنالا ىبأف « اهقشع هل ترهظأ هب تلخ امو : كترساب
 كلارك كاد كجوزأ مل ىننإ اه تلاقو ات معو ب تركمو: : ةقديلا ةوثلا لا
 هقناعت كلتا اتا , الدب هتءاج فافزلا ةليل ىو .اعم انل نوكيل اعإو .ء كدحو

 صلختف هيخأ ةجوز هجو هئوض ىلع رصبأ ءامسلا ىف قرب حالف « اهردص ىلإ همضتو

 صلختيو « نا ُءلَرْشلا فشكنيو « قحلا تابذج نم ةبذج ىلإ قربلا زمريو . اهنم
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 نم اريثك حتفيو شيجلا ىف ايدنج مظتنيو . ضحللا لقعلا ملاع ىلإ ةيسحلا تاوهشلا ملاع نم

 معاطلاو خباطلا عم نامالس ةجوز قفتتو . ىلعألا توكلملا ىلع عالطالا ىلإ ازمر دالبلا
 ةوقلا ىزمر ) معاطلاو ةجوزلا لتقيف « هيخال خالا راثيو . توميو مسلا لاسبال ناسديف

 لقعلا ةبلغل زمر ةثالثلا هلتق ى هسفن نامالسو . ( ةيبضغلا ةوقلا زمر ) خباطلاو ( ةيناوهشلا .

 . ةيندبلا ىوقلا ىلع

 هناوخإ ةوعدب اهّلهتسيو « ةيرحلل ازمر اهيف ريطلا انيس نبأ ذختي ريطلا ةصوصقأو
 نم ةفئاط عم ارئاط هسفن روصتي و « لاككلا ىلإ ومسلاو صالخإلاو ءافصلا ىلا ةيكاقلا
 تيا ند قو و ريطلا اهيف عقو ام ناعرسو ٠ كابشلا اهل اوبصنف « نودايصلا اهل هبنت ريطلا
 ةعئاضلا هتيرح ايسان هبركو هرمأب هيخأ نع رئاط لك لغشو « كالهلل هاطلا ءةةلخرأو

 ظ نضل نادبلا ةنكحس تفييماو هم تطشطللا اهتاغ ةيناسنإلا حاورألا سا 0

 . ريطلا عمجيو . اهيف ةرتعتم اهلجرأ لظت نكلو « كابشلا نم اهتحنجأو اهسءور رويطلا ضعب

 ةعبس هنود نم ىريو ؛ هنع اهكفي نأ ءاجر كلملا لبج ميو . هب ةقلاع كابشلاو هتوق

 هءارو ةنيدم ىف كلملا نا فرعي :نماثلا لبخلا ىلإ لص قع اتابع عطقي لازيام لابج

 اهكف عبطتسي ال هل لوقيو : كابشلا هنع كفي نأ هيلإ عرضتيو « هلاج هريبيو هيلإ ذفنيف
 حضاوو . ارورسم ريطلا فرصناو . هنع اهوكفيل هعم الوسر مهيلإ لسريو « اهودقاع الإ

 « اهداسجا نم حاورالا صلخت ليبس ىف ناك امنإ لبج ىلإ لبج نم داهجلا اذه لك نا

 لوسرلا زمري اَميِب « ةفوصتملا تائيب ىف ةفورعملا هللا ةبحم ىلإ كولسلا تاماقم ىلإ لابجلا زمرتو

 . توملا كلم ىلإ ريطلا نع كابشلا كفي ىذلا
 اديدج امسا امل اذختم ناظقي نب ىح ةصوصقأ ةباتك ىدرورهسلا شبح نب ىبحي ديعيو

 ' ىناسنإلا لقعلا وأ لاعفلا لقعلا ىلإ زمري ال اهيف ناظقي نب ىحو « ةيبرغلا ةبيرغلا وه
 : .هيوبح هير لصتي ىقح هتاماقمو هذاههو:فوضتملا ىلإ قمري اغازو + انس وبا دنع ابار انك

 ةنيدم ىلإ رهنلا ءاروام رايد نم مصاع ا عم رفاس هلآ ىدرورهسلا ةصوصقألا 0

 برغملاب زمري هنأ ودبيو . ةقيمع رئب ىف مهب قلأو لسالسلا ىف اذوب ارم كي ةاورقلا

 زمر ) هوخأو وه ىأرو . قارشالا ةايح نيبو ناسنالا نيب لوحت ىتلا تاوهشلا ىلإ رئبلاو

 ىطاش نم ردص باتك هراقنم ق ءارق ةليل قى ادهده ( مصاع همسا نم حضتي ا( لقعلا

 .ىلإ امهوعدي ةيلعلا تاذلا نم امبيلإ لمح باتك وهو . ةكرابملا ةعقبلا نم نميألا ىداولا

 جوم ىف امهب ىرجت ةنيفس ب وكرب امهرمأيو ٠ لوصولا ةيغب ( وصلا داهجلا زمر ) رفسلا
 ىلإ جوملاب زمر هلعلو . ( هللا ) ةعموص ايريل « ءانيس روط ىلإ هب ةدعاص لابجلاك
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 امهابأ ايأرو لبحلا ادعصو ( نيلاضلا زمر ) دومثو داع مجاج قيرطلا ىف ايأرو . تاوهشلا
 ةلوضضو ىلا كلاب رو هناكو ,ةلالو هلا قع ضرألاو تاومسلا داكت اريبك اخيش
 ء حلا هنكمي هنإ الئاق هيلا ةدوعلاب هرمأي هنأ ريغ ناوريقلا نجس ديفسا نأ ةيزولا بلطيو
 ايئامن صلختلا عيطتسي ال ىفوصلا نأ ىلإ زمري ناوريقلا نجس.ىلإ ةدوعلابوهو :.ءاش الك هلا

 ناوريقلا نجس نم ( توملا موي ) اموي صلختتس كنإ هللا لوقيو . ضرألا قئالع نم
 ازمر تناك امبر ناتيحو ةيبضغلا ةوقلا زمر وه دسأ ةلحرلا ىف هاقليو . هيلإ دوعت الو
 ىف ىفوصلا ءانعلل ًازمر اهقاشم نم ىدرورهسلا ذختاو . ةقاش ةلحرلا تناكو. تاوهشلل

 ىلويملا ديق نم هللا اناّجن » هلوقب اهمتخ دقو « ةينابرلا ةبحماو ةيهلإلا ةفرعملا ىلإ لوصولا
 . ( ةعيبطلاو

 بورض نإف ةفوصتملاو ةفسالفلا ىديأ ىلع وفلا اذه رصعلا ىف ان صصقلا ناك اذإو
 ترثكف تارظانملا امأ . ظعولا ةباطخخو تارظانملا اهتمدقم ىفو « اهرودب تمن ىرخألا رثنلا

 : ةيمالكلا بهاذملا باحصأ نيب كلذكو « ةيهقفلا بهاذملا باحصأ نيب ةطرفم ةرث
 هاي اما عباطلا ةيملع تناك هنأ ةصاخو « اهدنع فقن نأ نم عسوأو راك نو
 ىف سانلا نوظعي اوناكو داهزلاو ةفوصتملاو نيثدحم او ءاهقفلا نم نوريثك اهل درجتف ظعولا

 مسالا“ ةنس قوتملا ىدنقرمسلا روصيو . ناضمر رهش لاوطو ةعمجلا ةالص دعب دجاسملا

 نأ ظعاولا هيلإ جاتحيام لوأ نإ : 27 لوقيف , هيلإ نوعمتسملاو ظعاولا هيلع نوكي نأ ىغبنيام
 ملاع نوكي نأو « اظيلغ اظفالو اربكتم نوكي ال نأو « اعضاوتم اعرو هسفن كا

 نم هدنع حصامبالاإ سانلا تدع ال .نأو :ءاهقفلا .ليؤاقاو .تيداحألاو نآرقلا ريس
 ريغ نع ناسف دنلا يدها اذأ امأ تةتعااناستإ اسأل نآوب نى وابخألاو ةوبتلا تيقاعالا
 ع ءاجرلاو فوخلا نيب , هسلجم ىف جزم نأ ىغبنيو « هتيده لبقي نأ نم سأبالف ةلأسم

 ماكس عاع لود اجاتحم ظعاولا ناك نإو « ءاجر هلكالو افوخ هلك هلعجب الف
 راضي نأ نيعيضتلا تاذآ نمو. هفاغ ىلع الابقإو اطاشن مهديزي ىتح نوعماسلا هفرظتسي .

 نيطشان اولظي لب « ظعولا ءانثأ ىف اوماني ال نأو همسا عامس دنع مُث2َ لوسرلا ىلع

 مالسالا خيش ىنوباصلا نائع وبأ مهنف ٠ ظاعولا رابك نم ةفئاطب لاثملا ليبس ىلع ملنو
 ناك هناو « ةنس نيتس هريك ذت سلاحم ىف سانلا ظعي - انب رم اك -- لظ هنإ لاقيو ناسارخب

 نيلفاغلا هيبنت شماه ىلع نيفراعلا ناتسب )١(
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 هلدحأ نمو. 210/7 ةئم :قوتملا قيوتللا :ةيمرملا مامإ مهنمو « "7ةيسرافلاو ةيبرعلاب مهظعي

 نم قزرو ةرظانملاو ظعولل سلجي ناكو - انفلسأ اى - روباسينب ةيماظنلا ةسردملا تينب
 مامإلا ىريشقلا مهنمو . ("” ةملك ىف معلتي ال ناكو « هريغ نم دهعي مل ام ةرامعلا ف عسوتلا

 رخصلا عرق ول » هنأ نم هظعو ىف ليق ام انب ٌرمو 418 ةنس روباسينب ىوتملا ريبكلا وصلا '
 روهشملا مامإلا ىلازغلا مهنمو . « باتل هساحم ىف سيلبإ طبر ولو« باذل هريذحت توصب

 دعرتو « هريذحن عامس دنع مصلا روخصلا قلفنت اظعاو ناك » : هيف ليق ىذلا ةيغلأ هوخأو

 <05 ةنس قوتملا ىزارلا نيدلا رخف مهنمو . « "' هريكذت سلاحم ىف نيرضاحلا صئارف

 ظعولا لاح ىف دجولا هقحلي ناكو ىمجعلاو ىبرعلا نيناسللاب ظعي ناكو اريبك اظعاو ناكو
 وهو هب حاصف « ىونزغلا رفظملا وبأ ناطلسلا موي تاذ هظعو سلجم رضحو . ءاكبلا رثكيو

 ىلا ةنارم اود قي هعزارلا رنيبلف هلو... قي قلن اطلت ال1: ملاعلا ناظاتتابا يتقللا لع
 ْ 2 هللا

 لئاسرلا ةرثك ىف اهم الماع رصعلا ىف ةيسرافلا تارامالاو لودلا ةرثك تناكو

 نسحب اورهتشا باّتك هردصت لئاسر ناويد ةرامإ لكلو ةلود لكل ناك دقف « ةيناويدلا

 اوضري ىتح قنأتلا نم اروص مهتاباتك ىف نوقنأتي اوضم مهنإف بسحف كلذ سيلو « نايبلا

 اهعيمج لئاسرلا ىف ةكرتشم ةيلح ىهف ٠ . عجسلا ةيلخ نم ولختال مهبتك تناكو : مهءارمأ

 ةفئاط لتاسلا نفعت ودتعلا قضم م ةلرصألاو ف انزل و: نينادللا» درسا دع ىلع ال :قانغتو
 لمعلا ءاغتبا نيواودلا هذه ىلغ نودغي نابشلا ناكو . تاقيمنتلاو تايلجالا 7

 + اهاتك د ابتاك مري ذئنيحو « اهيف فظوي ةيبدألا ةكلملا هدنع حضتت نمو ٠ نورِتخيِف

 ةلودلا ةرضح ىق لظي مهضعب ناكو . ارهام ابتاك هجرخي ىتح « هيدي نيب لمعي

 عفدي ناك كلذ لكو . ةالولا ىديأ نيب لمعلل تايالولا ىلإ لسري مهضعبو « اهتمصاعوأ
 . ةفلتحملا تافاقثلا ناولأب عساولا فقثتلا ىلإ مهادأ اسفانت « مهنيب سفانتلا ىلإ باتكلا بابش

 « ناويدلل اسيئر حبصي دقو اعيرس قتري اغوبن مهنم رهظي نم ناكو . ةيوغل ريغو ةيوغل نم

 عفد كلذ لكو . ةريبك ةنيدمل ايلاو حبصا امبرو « اهلك ةلودلا روما ربدي اريزو حبصي دقو
 . ةرجهلل سداسلاو سماخلاو عبارلا نورقلا ىف ةصاخخو « ةيناويدلا ةباتكلاب .ضوبنلا ىلإ

 ىق تلظ لثملابو . ةيمسرلا لاعألا ىف اذفان اهناطلس لازيالو ةبلاه لازتال ةيبرعلا تناك نيح

 ناكلخ نباو اهدعبامو 89/8 بىكبسلا (:4) ] : 7 ئكسلا :(1)

 )١( ناكل نبا ١١8/9 :/ 5 .

 191/5 ىكبسلا (* )
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 مهفطاوع ةيصخشلا مهلئاسر ىف نوروصي ءابدالاف « ةرهدزم ةيتاوخالا ةباتكلا نورقلا كلت

 ىف نيرهظم « ةيزعتلاو فاطعتسالاو باتعلاو ىناهتلاو مذلاو ءانثلاو حانمتسالاو ىدابتلا ىف

 نع ثيدحلاب ةيلاتلا فحصلا ىف ىّنعَسو « ريبعتلا لاجو ريكفتلا ةفارط ىف ةعارب لاحمنا اذه

 دمحمو ريكمشو نب سوباق دنع اليلق فقنو «ء ةيصخشلاو ةيناويدلا لئاسرلا باتك
 ديمغلا نياب ملن مث تارامإلاو لودلا ٍباَّتك نم طاوطولا نيدلا دقو ملا راش هع

 نم اشنا امو نامزلا عيدبو دايع نب بحاصلا هذيملتو رصعلا ىف لئاسرلا ةباتك ةقيرط عضاو
 . ةعئارلا هتاماقم

 | لئاسرلا باّتك
 باحصأ ناف « ةيبدألا ةايحلا راهدزا نارياب رصعلا اذه علاطم ىف ظحالي ام مهأ ف

 لك كلذل اوذختاو « مهطوح نم ءايدآلا عمج ى اوسفانت ةيناريالا تازامالاو لودلا

 انلعلوا:: :ةزيتك ةنيدأ كارما لوك مهرضاوح لعج امج ىدام عيجشت نم اوعاطتسا ام

 .نويناماسلا ناك دّقف « ىرجملا عبارلا نرقلا ىف ةيسرافلا تارامإلا ٍةرثك نم ان رماه سنن م

 ثبلي ملو « ناجرَجو ناتس ربط ىف نويرايزلاو ىَرْلاِب نويهيوبلاو ناسارخي ىراَخب ىف
 هتمصاع لفحت نأ ىلإ ىعسي مكاح لك ناكو . ناتسناغفأب ةاره ىف اورهظ نأ نويونزغلا

 ناكو « مهنيواود نوئش ىلوتيل اريبك ابتاك نوراتخي امناد اوتاكو «ء ءارعشلاو باتكلا رابكب

 رثكو ذئييح ةباتكلا تطشن اذإ بجعن الف « هتنواعمل ءاغلبلا باتكلا نم ةفئاط راتحن هرودب

 نيذلا مه طقف ةلودلا وأ ةريبكلا ةرامإلا باحصأ نكي ملو . ةطرفم ةرثك ناريإب باتكلا

 نادلبلا ماكح مهعينص عنصي اضيأ ناك لب « مهنيواود ىلإ ءاغلبلا باتكلا نوبذحي

 ىري ام وحن ىلع ةدحاولا ةرامالا ىف بدألا زكارم تددعت كلذلو « ةريغصلا تارامإلاو

 اهترضاحو ةيناماسلا ةلودلا نع هثيدح ق ضرع هناف « ةميتيلا هباتك ىف ىلاعثلل ئراقلا

 نع هثيدح ىف ضرع لثملابو ٠ عساو ىبدأ طاشن نم اهب ناكامو روباسينل ناسارخب ىراخي

 '.زاوهألاو سرافو لبحلاو ناهبصأل ىلا ىق ىربكلا اهترضاحو ةيبيوبلا ةلودلا

 الضف عبارلا نرقلا ىف ةيناريالا تارامالاو لودلا باتك عيمج بقعتن نأ عيطتسن نلو

 ةباتك راهدزال ةلثمأ مهنم نيذختم نيروهشملا ضعبب قتكنس كلذلو ء نورق نم هءارو اع

 . لوأو . ىرجحلا عباسلا نرقلا ىف ىراتتلا وأ ىلوغملا وزغلا لبق ةيناوخإلاو ةيناويدلا لئاسرلا

 ديمعلا نب لضفلا ىلأ دلاو ديمععلا اهياتكر ابك نمو ةيناماسلا ةلودلا باتك مهدنع-ئقن نم ..
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 لهأ نم لاكيم ىنب ةرسأو ىروباسينلا فاكساإلا 27 دمحم نب ىلعو عبارلا نرقلا باتكر يبك

 فطتقيو « لزغلا ءارعش نيب هل انمجرت ىذلا ىلاكيملا لضفلا وبأ مهتمدقم قو روباسين

 ءارذأل ةيحلا ىف وه امنا ةميتيلا نم عمرا واعرب هلئاسر نم ةفيرط الوصف ىلاعثلا

 , اثيدح هل درفنسو « نامزلا عيدب لثم ءابدألا رابك نم اهبيلع رط نمو روباسينو ىراخحي

 لئاسرلا تناك رك عود ءادبملا ءارعا اكل اني كفوا ب قا راوتللا ركنا لثمو

 هتعاربو ىباتكلا هنف نع انثدحت دقو « ةعوبطم هلئاسرو رصعلا ىف ةيناوخالا وأ ةيصخشلا

 . « ىبرعلا رثنلا ىف هبهاذمو نفلا » انباتك ىف ةيبدألا

 ةايضاو ىرلا ف ةيسولا ةلوذلا ان رك نيل باتك نم ثلاثلا دلحملا ضيفيو
 اميتمالك ضختسو:+' داع رى عجتاصلاو تيمعلا ف نبا مهتمدقم ىو زاوهألاو سرافو لبحلاو

 ةفيلخ" هنإ لوقيو "99 ةنس ىوتملا ئيضلا 0 سابعل ىبأب ىبلاعثلا ديشيو « ثيدحب

 ناتسربطو ناجرحلا ناكو . السرتو امسرت « هقيرط ىف ىرحيو « هران نم ةوذجو بحاصلا
 لسرتلا ىف ريكمشو نب :سوباق غوبن غبني مل |مهيف ابتاك لعلو « ءارعشلاو باتكلا نم |هظح

 قو باتكلا نم نيريثكب ةيونزغلا ةلودلا ىف قتلنو . ليلق اع 0 هب ملئسو ٠ ةباتكلاو

 ى هنواعي ناكو « ةفسلفلاو ةمكحلا ءارعش نيب هل انمجرت دقو « 0 حتفلا وبأ مهتمدقم

 ةلودلا بانك نمو . ليلق دعب هدنع فقنسو « ىبنعلا رابجلا دبع نب دمحم رصنلا وبأ .ةباتكلا
 بانك سأر ىلع ناكو نوجماو وهللا ءارغش نيب هل انمجرت ىذلا ىناَتْسُهَقلا ركب وبأ ةيونزغلا
 . هلئاسر ىف هعاجسأ ضعب ةميتيلا ةمتت ىف ىبلاعثلا ركذيو . ىونزغلا هوي لز ني نيمألا

 قوتملا ىوره لا ىدزألا دمحم نب « )روصنم دمحأ وبأ ىضاقلا اضيأ ةلودلا هذه باتك نمو

 ءامددقلا نم ولا ا ريكا ذم للك هراعشأو هتاباتكب داشأو 48٠ ةنش

 7 نيرو لوا اعاتك ساري لع دو فرحملا ا ىف ةيقوجلسلا ةلودلا ىلإ ىضمتو

 لوقي هيفو ةرجهلل 455 ةنس ىفوتملا هركذ ٌراملا/ىرُدْنَكلا دمحم نب روصنم كلملا ديمع اهل
 ةغالبلا ف ةقفاومو « ةدومحم لسرتلا ف ةقيرط َىردْنُكلا كلملا دمع ١ : ”ةيمدلا بحاص ظ

 قيس 457 يدنا ةلوذلا فلك باّتك نمو ١ .هتاباتك نم اجذومت ركذيو 2900 ةدوهشم

 .١1؟؟/19 نالكوربو ١4١/١4 ءابدألا مجعمو هه/ 4 ةميتيلا فاكسإلا ىف رظنا )١(
 ناكلخ نباو 5 ةيمدلا ىف ىردنكلا عجار (8) دم هيعتم نيا ياا
 عضاوم ىف ريثألا نباو #/01  تارذشلاو ١ممرإو محسن "410/# ةميتيلا ىبضلا ىف عجار (6)
 . ةقرفتم ظ . ١١8/57 ءايدألا
 . 1١/ا/ل/9 ةيمدلا ىف هرظنا (ه) 47/51 ةميتيلا ةمتت ىف ىورلا روصنم ىضاقلا رظنا ("

 ءايدالا مجعمو مه ئحشتلاو ١6 ةيمدلاو.
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 ةيمدلا ىف ىزرخابلا قوسيو « دادغب ىلإ هّماهم ىف هلسري نالسرأ بأ ناكو « ىخلبلا
 كمون ةهدلا بحل هب ير هنا" انيقب ١ ةلونلا هله هناك ونون شتان اطلس هاتر
 ىدرويبألاو « حيدملا ءارعش نيب هتمجرت ترمو ىئارغطلاو ٠ نوحم او وهللا ءارعش نيب هتمجرت
 نيب هتمجرت ترمو « نادلبلا نم امهريغو ناهفصأو دادغبب ةقجالسلا نيواود ىف لمعو

 . ىوكشلاو ءاجهلاو رخفلا ءارعش

 راتتلا ءاضق ىتح رمتسا امظع ايملعو ابدأ اطاشن اهرودب دوقت ةيمزراوخلا ةلودلا تناكو

 قوتملا ىرشخمزلا ريبكلا ىلزتعملا ملاعلا جتن هنأ طاشنلا اذه نأ ىكيد . ةرجهلل 579 ةنس اهيلع

 نيدلا ديشر وهو « ناريإ ىف نيببانلا نيواودلا باتكر خآ دعي اريبك ابتاك جتنأ | ه8 ةنس
 . ىبتعلا رصنلا ىلأو ريكمشو نب سوباقب ائماملا دعب « ةملكب هصختسو « طاوطولا

 ريكمشو نب 27 سوباق
 وه هبسن عجريو « لبجلا دالبو ناجّرجو ناَتْسِرَبَط ىف ةيرايزلا ةلودلا ءارمأ كخلأ وه

 ةسقو نيناساملا هيفا ت لاقي اف - ةعيفرلا عبسلا رسألا ىدحإ م نزاقدلا »ىلا هلرساو

 رو نبأ مت هتراما ف مكحلا لو .: تاساسلا قللملا 5007 ىلا هترسأو وه توويسلا

 ىف نييبيوبلا عم كبتشاو « ىلاعملا سمش » بقلب ىسابعلا ةفيلخلا هبقلو 517 ةنس رايز نبأ
 ىتح « امركم مهدنع لظو ؟ا/١ ةنس نييناماسلا ىلإ هترامإ نم هرارفب تبتنا بورح ةلسلس

 كوفي أح ناكذلا ريغ هةبتلا هيعب ردقلا :ليلخ ايمأ تاكو قولو ةكس كلم دراما
 غاسي ال ةسايسلا رم « فقاوعلاب ريصبلا ىأرلاو « بقانملا نم هب صخ ام ىلع - ناكلخ نبا
 دنع وفعلا ركذي ال « مدلا ةقارإب « مدقلا ةَّلز لباقي . هسأبو هتوطس لاح َنَمْوُتالِو . هسأك
 : هيلع بولقلا تبلقناو هن سوفنلا تشحوتسا ىّتح « قلخلا اذه ىلع لاز اف « بضغلا

 عالقلا ىدحاب هورصاحو « هتعاط نم ميديا عزنو هعلخ ىلع ه هركسعو هتلود نايعأ عمجأف

 عرمأف « هل ةعيبلا دقعل مهلإ ر ريسلا ىلع هوُتحتساف ناَتسرِبْطَب رهجونم هنبا ناكو . ناجرج ف

 ىدحإب ثكملا هابأ مزلأو « مهتدارإ ىلع لزنو ؛ هابأ علخي نأ ىلع هوعيابو روضحلا ىف
 عضوملا اذه ريغ ىف انب رم ام وحن ىلع 40 ةنس قوت ىتح هنجس ىف لزي ملو « عالقلا

 ةقرفتم عضاوم ىف ريثألا نباو ؟7»“ / ؛ ةرهازلا موجنلاو ىيعلاو هو/85 ةميتيلا ىف سوباق ةمجرت عجار )١(

 رثنلا ىف هبهاذمو نفلاو 45/١ ىركسعلل ىناعملا ناويدو 2.(عه 85+1١ ةنس ةرهاقلا عبط) ىينملا حرش عم ىتعلل
 . ؟ 08 ص «(ةنماثلا ةعبطلا) ىبرعلا .ءابدألا مجعمو طا علال |

 "4/10 مظتنملو 78/14 ناكلخ نباو فحمل
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 هباتك ىنوريبلا هل مدقو « مهل تالصلا لزحي ءارعشلاو ءاملعلل امركم سوباق ناكو

 افقثم ناكو .« ةرضاحماو لثقلا» و « جيبملا » : هيباتك ىبلاعثلا هل مدقو « ةيقابلا راثآلا

 هب بجعي ناك اباتك بالرطسإلا ىف بتك هنإ لاقيو « لئاوألا مولع تلمش ةعساو ةفاقث

 : ىللاعثلا لوقي هيفو « هرصع ىف باتكلا رابك نم دعي وهو « اعراب ابيدأ ناكو . بحاصلا

 ىفإو ٠ مكحلا ذافن هل و لعل طيب لعل ةزع ىلإ هل هناحبس هللا عمج »

 . « هرثن ىلاع نم الوصف بتكأو . . هتغالب رامث نم عَملب «( ةميتيلا ١ باتكلا اذه جوتأ

 .ىقتكأ ىنكل « دارفألا دنع دالبلا ىف ةدوجوم هلئاسر نإ » : ىنيعلا هباتك ىف ىبتعلا لوقيو

 ىلع ىركسعلا لاله وبأ قلعيو . « هناسحإ قئادح نم ةرهزو « هنايب قراوب نم ةعملب اهنم

 عمج دقو . باتعلاو راختفالا ىف اهل ريظنال اهنأب ( ىناعملا ناويد » هباتك ىف اهسبتقا هل ةلاسر

 ىف ترشنو « ةغالبلا لاك ١» مساب ىدادزيلا ىلع نب نمحرلادبع هنم بيرق رصع ىف هلئاسر
 ةقيرط ىف اعون شع ةعبرأ ىلإ اهّدر دقو « هتغالب اهل هتمدقم ىف للحي هارنو « ةرهاقلا

 سوباق دنع عجسلا دقعت حوضوب روصي ام ؛ هب ةلصتملا مزاوللا سوباق مادختساو عيجستلا

 هتاستو: ةوهلل ةاذا يم نكتا ةياكو . هتقو ةعس رهظب .امف هعجرم دقعت وهو «ء اديدش ادقعت

 : هلئاسر ىدحال ىلاتلا علطملا َْق عمو# لع

 , هدوع ىجريالو « هدوع ىتحيال ىديسل اف « افوطع عبطو , افولأ قلخ ناسنالا »

 هنيل: .نينيلف +هبلق َرَمْدَت رخص نِمأ غ ةليخخ هركنت لاحّيالو . ةليخم ةثيفل لاخالو

 . (« باتعالا هليي سيلف هبناج ديدحلا نم مأ 2 باتعلا

 اسمتلم ( هدوع »و « هدوع » نيب سناجي ذا هناعجس ىف سانجلل دقعملا هعنصت حضاوو

 (ك قاقتشالا قيرط نع سانجلا سمتلي دقو « نيتملكلا ىف نيعلا ةكرح فالتخا ىف هسانج

 ى فورحلا ضعب رياغت ىف هسمتلي دقو . « ةليحب »و « لاحي » ىفو « ةليخم »و « لاخي » ىف

 . هعاجسأ ىلإ هتارمم قييضت ىف هتراهم رهظيل كلذ لكو . « ةليحب »و « ةليخم ٠ ىف اكةملكلا
 ,«ةدنض بناذلا 1ةي كارت ايو نرعلا رثنلاب مق هيهاقنوب قتلا اهنا فو

 ىنعلا )00( هلأ وبأ

 مدقو « هبابش ىف اهقراف دقو « ىرلا ىف هايرمو هدلوم « ىتتعلا رابجلا دبع نب دمحم وه

 زيزعلا دلولاك هاعري لزي ملف « اهب لاعلا هوجو نم ناكو ىبتعلا رصن ىبأ هلاخ ىلع ناسارخ

 229/5 ( ةيبرعلا ةمجرتلا ) ىف ىكبسلاو 4//881 ةميتيلا ىبتعلا ةمجرت ىف رظنا 210

 نالكوربو ١94/5" ىونزغلا نيكتكبس نب دومحم ةمجرت
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 نيواودلا ىف لاعأو رافسأو لاوحأ دمحمب بلقتتو . ردقلا هافاو نأ ىلإ ىناحلا دلاولا دنع

 سسؤم نيكس روصنم ىبأ ناويد ىف ىتسبلا حتفلا ىبأ عم لمعلا ىف هرمأ رقتسا نأ ىلإ
 ناحل وص ىلع ىلوتسا نيح دومحم هنبا عم نيكتكبس ةافو دعب لمعي لظو « ةيونزغلا ةلودلا
 هيلع علخف « ىبابعلا ةفيلخلل ةيحورلا ةطلسلاب -- انبرم اك- فرعي دومحم ناكو « مكحلا
 رملا ءارو امو دارج رع ينص انقلسا 5 هكلم عستاو . للا قيماو ةلودلا وك بكل

 خيرات ةباتكب ىبتعلا رصنل 0 ىععو . دنهل ىف باجنبلاو ريمشكو ةيقرشلاو ىطسولا ناريإو

 ني ) : ةفيلخلا هيلع هعلخ ىذلا دومحم بقل ىلإ ةبسن ىيعلا هباتك ىمسو ميظعلا حتافلا اذه

 كلذ ىف ناك امبرو . 4717 ةنس ىتح شاع هنأ عم 404 ةنس دنع هب ىهنا دقو «ةلودلا
 :- كسلا لوقت“ هتلككتل ةصرفلا هل حتت ل هنأو ؛ رخأتم تقو ىف هفنص هنأ ىلع لدي ام

 لهأ ءانتعا نم دشأ هظافلأ نوطبضيو « باتكلا اذهب نونتعي اهالاو امو مزراوخ لهأو»

 « ىضاملا نرقلا ىف هل د حرش عم 0 2 عوبطم وهو ( ىريرخلا تاماقمب اندالب

 : لوقي « ىونرغلا دومحم باقلأ نم هلجس ام عم هنم ةيلاتلا ةعطقلا قوسنو

 نيدلا رصان نب دومحم مساقلا وبأ ةلملا تيما وب هلوخلا نينع كو رمل للملا ديلا يمالاو
 ريو را يرسل نيت سلا

 امتايالوو ةحيسفلا اهكلامم لوصحو «. هكلم ةزوح ىف سماحلاو ثلاثلا نم هيلي امب عبارلا
 « هتياح تحت اهئاظع نم ةيكولملا باقلألا ىوذو اهئارمأ ريصمو « هتضبق ىف ةضيرعلا
 كولم ناعذإو « هتياعرو « هتيالو لظب نامزلا تافا نم « مهعفد » مهن ماردتساو « هتيابجو'

 رجاحنو « رايدلا فذاقت ىلع - مهساربحاو « هتبيه ضئافب مهعايتراو « هتزعل ضرألا
 .« هتضكر '؛ئجاف نم --راوغألاو داجنألا

 هباتك ىف ئلاصلا ىكاحي ةعوجسملا ةغللا هذبب ىونرغلا دومحم خيرات هتباتكب ىبتتعلاو

 دي نم ( ىجاتلا » طقس دقو « ةغللا نوب هلبق هبتك ىذلا «هيوب ع كولم ف ىجاتلا »

 تقلعتف « ضخأ ناك ىبتعلا باتك نأ ودبيو . نيلمعلا نيب ةنراقملا عيطتسن ال ثيحب نمزلا
 هنودهشو ةتوسرا دعو هقوظفحتت | وناك هدعي. اوءامح شالا اولاق ىخ < ةذئفالاو ةيولقلا هب
 ىلا لوصفلا نإف « هلئاسر هتبوذعو عجسلا ةفخ ىف هتلك اش ىلعو . ةغالبلا ىف مهل ةودق

 ا ا اهاكح
 : رهدلا مذي نم ىلع راكنإلا ىف اهبتك ةعقر

 مولا َنانِع فراص هايإ كؤاطبتساو « كيلع بْنَعلا ىلإ عاد رهدلا ىلع َكّيتع
 ول ه سس رو 2

 بناج نم هعلطمو ء ةماكحأ ضياقم نع هعزتم هلل ماهس نم ٌمْهس لاف « كيل
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 ىلع ءايشألا ىراحمو « هيرابو هقلاخت مكحب درع ؛ هيف ةعيقولاو : همالقأ ىراحي دكر ردن اف

 شهلا ىلع مقامألا م ىذلا اذ َْس اهعاقوأو اهاوق قام بسحنو « اهعابط ردق

 اهتقلخ تيرا دقو , مدت نأ 1 لاو تانذألاب عسللا ىلع ىلع براقعلاو « باينألاب

 . (« عانتقاو ًاضر ةرماو# عاطم لاح لك ىف هللا مكحو مسلا

 سيلو ءرسي ىف ةنسلألا نع قلزني هعجسو « ةبيرغ ظافلأ اهيف سيل ةلهس ىبتعلا ةغلو

 . هاوفألا ىف رّثعتي امم « سانجلاب لصتي امو سانجلا دّقع نم هنايرج قوعي ام مالكلا ىف

 طاوطولا "7نيدلا ديشر
 طاوطولاب فورعملاا نيدلا ديشرب بقلملا ىرّمعلا ليلجلا دبع نب دمحم نب دمحم وه

 م ةيماظنلا تمرد ىف ىرتو النا يوي خلد دلو « تاتش رورمع ةلذلس نم, صح ةلافل
 وهو ةحضاولا نسال :نرغ# هانم ةالع تافضم هلؤ + ناك ناك اك ارعاق ةاكو

 عيدبلا ملع ىف وهو «رعشلا قئاقد ىف رحسلا قئادح» : اهنمو « ىيذبتلا بدألا بتك نم
 دقو « ةيبرعلاو ةيسرافلا نيب . ةعزوم هيف هتلثمأو « ةيسرافلاب هعضو « ةيرعشلا ةعانصلاو

 ه717ةنس ىف قحت ايو هنطوم رداغب ةودلا ميشو مقرتوت نيمأ ميهاربإ روتكدلا ةيبرعلا ىلإ هلقن

 (ههه١ا - 6171 زن لسابلا حومطلا اهريمأ دهع ف ةيمزراوخلا ةلودلا نيواودب ةرجهلل

 لدي «٠ « همظع نهّيو اًيتع ربكلا نم غلبي نأ ىلإ < ةلودلا نيواود ىف لمعي هتافو دعب لظبو

 دارأ 014 ةنس مزراوخ ىفرومألا ديلاقم ىلوت نيحزسنأ ديفح دومحم هاش ناطلس نأ كلذ ىلع

 ىف ةيعابر مظن هيدي نيب لثم الف ٠ , ةفحم ىف هيلإه هوامحف ضيرملا مرهلا رعاشلا اذه ىري نأ

 فلتخاو « تاونس كلذ دعب طاوطولا شاعو . ةيسرافلا ةغللاب هدجو ةئنأ حيدمو هحيدم

 . 81/8 ةنس لب ليقو هاا“ ةلس قوت ليقف « هوخرؤم

 رهدلا دارفأو 2, هبثئاجعو نامزلا رداون نم ناك » : الئاق هتغالبو هبدأب توقاي ديشيو

 وحنلا رارسأو « برعلا مالك قئاقدب سانلا ,ملعأو ءرثنلاو مظنلا ىف هنامز لضفأ « هبئارغو

 ةدحاو ةلاح ى ءىشني ناكو « هركذ ميلاقألا ىف راسو « هتيص قافألا ىف راط « بدألاو

 هتافلؤم.نم : توقاي لوقيو « اعم |هيلمي و رخآ رحب نم ةيسرافلاب اتيبو رحب نم ةيبرعلاب اتيب

 ديشرو ©/١7 نالكورب رظناو . ةيسرافلا ىف هعجارم ركذ ءايدألا مجعم هتمجرتو طاوطولا ىف عجار 010(

 ةعماجلا ةلحم نم ةلتسم ةلاقم) طاوطولا نيدلا ىطويسلل ةاعولا ةيغبو الا/ تانحلا تاضورو 8

 . 1910١ ةنس لوألا ددعلا (ةيرصنتسملا قئادح باتكل هبيرعتل نيمأ ميهاربإ روتكدلا ةمدقمو

 عم هل ةعساو ةمجرت اهنمض دقو « رعشلا قئاقد ىف رحسلا
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 « باطخلا نب رمع مالك نم باطخلا لصفو « قيّدَصلا ركب ىبأ مالك نم 0 3
 نب ىلع مالك نم بلاط لك بولطمو « نافع نب ناّمع م ناقهرلا سن

 لئاسر ناويدو ةيبرعلاب لئاسر ناويدو رعش ناويد هل : اضيأ لوقيو . بلاط /
 ىهو « نيءزج ق رصمب ةعوبطم ةيبرعلا هلئاسرو . ةدوج هرثن نود هرعشو « مراا

 نم ةعطق هل قوسنو . ةيناويد وأ ةيناطلس لئاسرو ةيناوخإ وأ ةيصخش لئاسر نيب ةعزوم

 : لوقي هيفو « مزراوخ ناويد نع ردص ةبسح ديلقت

 تالا منن رّصْفُتو « هماظن بيترت ىلإ ةيانعلا ُةّنِعَأ ْفَرْصُت نأب رومألا ىلوأ نأ »
 باستحالا رمأ وهو « نيملسملا حالص هيلع فقوتيو ””نيدلا تابث هب قّلعتي رمأ « همامتإ

 تاير تاضعأ ةيزفتوب +« قيقلا هى نكمتملا ةيسد أتون قلل وع قوقنا زل كيبل” هف ناف
 نوكي' نأ ىغبنيو .. اهدعاوقو اهنيئاوق ىلع نيدلا تالماعم ءارجاو ء اهدعاوسو عرشلا

 ِبْيَّزلا ( نكامأ ) دصارم نع ًاضرعم « ةنايصلاب ًافورعم « ةنايدلاب ًافوصوم رمألا اذه دلقتم
 . داشرلا جهانم ًاكلاس « دادّسلا عرادم ًاسبال « بيعلاو مهّتلا فقاوم نع ًاديعب ( ةمهنلا)
 لئاضفلاو « ةروكذملا صئاصخملا هذبب ًلحتم - هلضف هللا مادأ - مامإلا خيشلاو
 ةانداقلا# د لا .كناققلا سعسمو ةيضرفلا قوقحلل انتلود ىف رهظتسمو « ةروهشملا

 نيدلاو هملْعَم ملعلاو « هراثد دهّرلاو « هراعش ىوقتلا لعجن نأ ًالوأ هانرمأو . .رمألا اذه

 صوصنلا قفو ىلع عرشلا دودح ميقيو ركنذملا نع ىبنيو 6 ؛ مم مب . هرانم
 ىلع ؛ ”نيالاولاو ليياكملا ليدعت ف غلابي نأ هانرمأو . . راثالاو ننسلا ىضتقمو ؛ رابخألاو

 ”لديو:ةرقوب م ةلدعو: هاوس اك ءىش ىف ًاتوافت دجو نإف « نيدلاو عّرشلا م كا نو

 . «داسفلاو ةنايخلا لهأ هلثم نع رجزنيل « داهشألا سوءر ىلع هبحاص بّذَأو

 بقاري طقف نكي مل بساحلا نأو . ةبسحلا ةفيظو ىلع .انعلطي هنأل مهم ديلقتلاو

 تايانيلا نم اهب عقي ام لك ىف رظني ًاضيأ ناك قبب < نط ردلا:ايقاري "اك :قازسألا

 أعم تقو ىف ىضاقلاو ىطرشلا ةفيظوب موقي ناك هنأكو ٠ ىضاقلا رظني اك تاموصخلاو

 اا ل ول را ا ا مو مكارخلا ىف رظني وهف
 دبال ذإ « ديلقتلا ىف ءاج اك خويشلا نم و ءاهقفلا نم راتخي ناك كلذل وهو . ماكحألاو

 عماوهو ماكحأ نم اهريغو دودحلا ىف ةمئألا نع ءاج امو ةنسلاو باتكلاب املاع نوكي نأ

 نازيم وأ لايكم ىف.دجو نإف « نيزاوملاو ليياكملا بقاريف « ىطرشلا لاعأب موقي كلذ

 ةنايخ ىلإ اودوعي الف نونئاخلا حضتفي ىّتح « داهشألا سوءر ىلع هلّدب ًاصقن وأ ًاتواغت
 . ةناينحلا هبشي ام وأ لايكم وأ نازيم ىف ةنايخب مهسوفن مُهئدحت الف مهريغ رجزني ىتحو « ًادبأ
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 هنأكو « هعجس ىف قلطني طاوطولاف « ةبيرغ ظافلأ هيف سيلو « عوجسم هعيمج ديلقتلاو
 هلئاسر عجسلا نم ةروصلا هذه لثمبو . لئاح وأ قئاع ىأ نود رخاز نيعم نم بأسني

 ةلاسر نم هلوقك هاوفالاو عامسالا ىلع ةفيفخ ةلهس ةغئاس ىرجت ىهف ةيصخشلا وأ ةيناوخالا

 : هسلاحمو هسورد روضح ىف هنذأتسي ىرشخمزلا ىلإ اهب هجو

 ةطخملا هذه ىلإ ٠ فارجو ىلهأ دهاعمو « ىناطوأ نم رادقألا ىتتظفل ذنم انأ»

 0 5 ماركلل ةنج - هتلود هللا م ناكمب مويلا ىه ىبلا (مزراوخ)

 تدسل نيقزاللا ذدعأ نوكأ نأ ؛ ل ' قير تناك مايألا تابكن نم

 ىف زاح « هاصع اهيف ىقلأ نم « ةداسلا هاوفأ لّبقمو « ةدايسلا ميخم ىه ىتلا ةفيرشلا

 ىمرح « ريدقتلا عنام وأ « ريصقتلا ءوس نكلو « هاغتبم نيّلحْملا ىف لانو ماع قيراذلا

 لفآ نأ تب ىطحب ال نمؤملا 25 - نظأ نالاو .:ةمعتلا هله ىلع مرحو « ةمدخلا كلت

 ارز سقت ل دعا ةققاو قاربالا ىلع لبقأ ىلابقإ َلباذو « قارشإلاب مه ( ىظح) ىَّدَج

 . «هترضح ىلإ ىوعدي ًاقفوم ًايعاد قوش نمو « هنّنَج ىلإ ىيِدُهَي ًادّدحي
 لكل هرعش ىف حسفي ناكو . ىعيبطلا عجسلا نم طفلا اذه ىلع ةلاسرلا ىضمتو

 ثيدحلل هكرتنو . عيصرت ريغو عيصرت نم تانسحنلا بورض لكلو ةفلكتملا عيدبلا روص
 ديمعلا نبا : ةيضاملا هبقح فلتخم ىف رصعلا ءابدأ نم ةورذلا ىف مه ةثالث نع

 . نامزلا عيدبو دابع نب بحاصلاو

 ف
 )١( ديمعلا نبا

 + ةيانإلا ميقا يأ نيد نم ليف ىدراف نبل ني هيج قتلا أ وه

 ابناك هوبا تاكو نييبموبلا هئارمأ لثم اًيمامإ ًايعيش نوكيل هّدعأ امه « هايرمو هؤشنم ابيف

 نميف مهتداعك ديمعلا هبقلب هوبقل نيذلا مهو « نييناماسلل مت ناك ىردن اك وفك ادت

 . نيببيوبلا نيواودب هقحلا لب « مهناويدب هعم هنبا قحلي ملو . لئاسرلا ناويد مهل دلقتي

 حبصأ ىّتح « هدنع قرتي لزي ملو « ّىَرلا بحاص هيوب نب نسحلا ةلودلا نكر مدخو

 . 5٠" ةنس هتافو ىح 8 ةنس كلنم هرب زو

 )١( ةميتيلا هتمجرتو ديمعلا نبا ىف رظنا ١84/8 ةايخ ىأل ةسناؤملاو عاتماالاو مسا/مب تارذشلاو امو :1

 رظناو هيلع ديدش لماحت هيفو «نيريزولا بلاثم» هباتكو نباو ةقرفتم ميعارس ل هيوكسم نبال مالا تراع واهدعب
 .م/ه ناكلخ نبرال افك توا اور ٠ ص ىبرعلا رثنلا ىف هبهاذمو نفلا 73١8 .
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 خرؤم هيوكسم نبا لوقيل ىّتح هرصع مولع عيمجي ةعساو ةفاقث ًافقثم ديمعلا نبا ناكو
 2 بيرغلاو ةغلل اظفح « ةباتكلا تالآل هرصع لهأ عمجأ ناك» : روهشملا نييهيوبلا

 نم نيواودلل اظفحو « تاراعتسالاو قاقتشالا ىلإ ءادتهاو ٠ ضورعلاو وحنلا ىف اعسوتو

 ءاهقف فالتخاب ةفرعملاو ههباشتمو هلكشم ظفحو نارقلا امأف . مالسإلاو ةيلهاجلا ءارعش

 تايهلإلاو ةفسلفلا مولعو قطنملا امأ . . ةبتر ىلعأو ةجرد عفرأ ىف هنم ناكف ءراصمألا

 دصق ًادصاق وأ ًاديفتسم نوكي نأ الإ هترضحب ابيعّدي نأ هنامز ىف دحأ رسج اهف ةصاخ اهنم

 ءاملعلا نم ناك هناف « بدألا اهنم « نونف ةدع ىف ًالاع ناكو : ريثألا نب لوقيو :١ .« ملعتلا

 لئاوالا مولع اهنمو « هلثم هريغ ظفحي مل ام اهنم ظفح هنإف برعلا راعشا ظفح اهنمو « هب
 نيلو قلخ نسح عمو . لئاضفلا نم كلذ ريغ ىلإ داقتعا ةمالس عم « اهيف ًارهام ناك هنإف
 هبو . تارصاحملاو برحلا رومأب ةفرعمو . ةمات ةعاجشو « هئاسلجو هباحصأ عم ةرشع
 : ناكلخ 0 لوقيو . «ءاملعلاو ملعلا ةيححمو كلملا ةسايس ملعت هنمو « ةلودلا دضع جرت

 مومو ةفسلفلا مولع 2 ايو .ناكو»

 تاراصتلا ةلودلل قو. < نفويحلا ةدايق نيحم .ترثألا نبا ظحال اك - ناكو

 دعب 485 ةنس ىلاسارخلا فرحا دئاق ناكام نب دمحم ىلع هراصتنا كلذ نم « ةميظع

 ةيزه همزهو ىرلا ىلإ هقيرط ىف هل عا ا اهنئازخ ىلع هئاليتساو ناهبصأل هذخا

 كاتقلا هنو جرخو» م4 ه ةنسزاريشب اكلب نبا ىلع هراصتنا كلذ نمو . قياس

 نيتس ىلع ًاليلق ديزي هرمع ناكو « هتياغ نود هتكردأ ةينملا نكلو « ىدركلا يود

 . تالصلا مهل لزحي ءابدألاو ءارعشلا دصقم ناكو ,ةنس نيثالثو اثدلث ًاريزو لظو . ًاماع

 : لوقي هيفو « ًالفاح ًالابقتسا هلبقتساف اغراب وسلا «ةيبطلا نأ هدصقو

 اع راح تللس  ”قيللا هدا نر
 ىف رصعلا دحوأ» : ىبللاعثلا لوقي كلذ ىفو « هتغالبب هل اومجرت نم لك ديشيو

 « ةزئافلا ماهسلاب بادآلا ىف براضلاو « ةرازولا تالآو ةسايرلا تاودأ عيمجو ةباتكلا

 برضي + سيئرلاو ذاتسألاو ريخألا ظحاجلا ىَعْدَي « ةيوقلا فارطألاب مولعلا نم ذخآلاو

 ةلازجو لسرتلا نسح عم « ةعاربلاو ةحاصفلاب ةراشإلا ىف هيلإ ىهتنيو « ةغالبلا ىف لثملا هب
 ؛ ديمحلا دبعب ةباتكلا تئدب : لاقي ناكو . اهتسافنو ىناعملا ةعارب ىلإ اهتسالسو ظافلألا

 ىظعأ فلا وه ناب قموي هتاباك قم ىلاعتلا هيفا اه ارقي 0و , «دنمعلا نبا: شفتو
 ىهو « اهمدختست ةيلاوتملا لايجألا تلظ ىتلا اهتغيص تارامالاو لودلا رصع ىف ةباتكلا

 .ىف هلبق نم ًافورعم عجسلا ناكو « عجسلا اهلوأ : نيريبك نيساسأ ىلع تماق ةغيص
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 رصعلا باتك ىف كلذ انب رم ام وحن ىلع « ىرجمللا عبارلا نرقلا لوأ ذنم ةيسابعلا نيواودلا

 كر ؛ نيتيلاوتملا نيتعجسلا ىف ةنزاوملا نم ابورض هيلع لخدي هارتسو « ىناثلا ىسابعلا

 وهو « هلبق ًاعبتم نكي مل ىناثلا ساسألاو . هيف ةمزال وأ ةرورض بورضلا هذه حبصت

 هيلا تا دبال لب « كي ال هدحو عجسلاف « عجسلا عم ةيعيدبلا تانسحملا مادختسا

 ًالاثم قوسنو . هنيوالتو عيدبلا تانسحم نم كلذ ىلإ امو قابطلا وأ سانجلا وأ ةراعتسالا

 احتتفم « هيلع هنايصع دنع اكلب نبا ىلإ هيوب نب ةلودلا نكر نع هب بتك باتك نم كلذل

 : هلوقي هباتك

 « كيلع لابقإو « كنم نا « كيف 0 حجزت انأو « كيلا ىباتكو

 بجوي امهرسيأ ةندنغ كلاس كولو + اذ رحل قرانه لد كناف « كنع ضارعاو

 ا"! يفعناب اهعبتتو ٠ ةنايحخو ١١ لوُلغ ثداحب |هعفشت مك « ةيانعو ةظفاحم ىضتقيو « ةياعرو
 2 وكل يعزي ام لك ٌطِقْسيو « كلاغعأ طبْحُي كلذ قدأو « ةيصعمو فالخ

 ىف ديمعلا نبا همزتلا ىذلا جبملا ساسأ حوضوب انيرت باتكلا ىف ىلوألا تاغنلا هذهو

 , تاعجسلا نيب نزاوي وه لب « بسحف كلذ سيلو « عجسلا مزتلي وهف « هتباتك

 ةلاغلا ةفجسلا لاطأ الملق لوألا ةعخسنلا تلا نإو نملك نم نوكتت ةريصق اهلعجيف

 0 ف
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 ةيلاتلا ةعجسلا ٍةقد ىف اهنزاوت « ةمّرح قباسب لدت» ةعجسف « ةنزاوم قدأ اهل ةنزاوم اهلعجو

 « ةنايخو لولغ ثداحب اهعفشت مث » : ناتعجسلا اهلثمو . «ةمدخ فلاسب تمت» : اهل

 لثم قابطلا نم رثكي لب « بسحف عجسلا مزتلي الوهو . ممول كلنا يدعو

 باتكلاو « فلاسو قياس لثم سانجلا نم رثكي اك « ضارعإو لابقا»و مايو عمط»

 : هبحاص ًابتاعم هيف هلوقك هرتك رواق قابطلابو هب رخاز

 ( ىور ءامو "7 ىذع ءاوهو « ليل حيرو « ليلع ميسنو ٠ ليلظ ظ ُُف نكت ملأ»

 . ( نيصح ا ( نيكم دو غ . 0 نينك 1” نكو 0 46 داهمو

 . ءاقشو ًاسؤب لوحتي هيف ناك معن لكاذإف « ةداعس اهءارو ام ةداعس ىف ناكدقف « هدي ىف

 : ًالئاق ءاملعلاو ملعلل هتياعرب اهيف ديشي ةلودلا دضع ىلإ اهب بتك ةلاسر نم لصف هلو
 اهررِم ضاقتناو « اهدّدم ضابقناو مولعلا ضارقنا بابسا ىف ليصحتلا لهأ دعي دق»

 . ةينبألا نم دربلاو رحلا دري ام : نكلا (4) ] ةنايخ : لولغ )١(
 دوش اذ نك 63 دشأ : فنأآ (؟)

 صلاخ : ىذع (“")
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 نيفلاخملا طلستؤ « ءابوألا مومع نم ضراعلا ناتوّملاو « ءاملاو رانلاب نافوطلا . . ( اهاوُق )
 كلم طلست هدّلوي ام براقي كلذ عيمج ىف ُبْطَحلا ىدنع سيلو . . ءارآلاو بهاذملا ىف

 نمب ىولبلاو « هتفص هذه نمي ةنحنا مظع بسحبو . هتردق عستتو « هتدم لوطت لهاج
 نم هللا هلحا ىذلا ليلجلا ريمالاك لداع ملاع ناطلس كلمت ىف ةمعنلا مظعت « هتروص هذه

 رول يا رلا "رون ىهو . اهقرف عمتجمو « اهقرط قتلع لالا
 فرشت هوحن فّوشتتو ظ قماولا تفلت هيلإ تفلت ع هيلع عقت ىتح تلح ثيح عزاون دّرشو

 . ( قشاعلا بضلا

 مهل دقعي ًامئاد ناكو  هلهأو ملعلاب ةلودلا دضع ةيانع ىلع هتلالد ىف فيرط لصفلاو

 « هريصقتو عجسلاب ديمعلا نبا ةيانعل ىرخا ةروص لصفلاو . هيدي نيب تارظانملا
 هتيانع حضتت هل انمدق ام لك ءانثأ ىفو ٠ لوطت نيح تاعجسلا نيب تانزاوملا ثادحإو

 ةيساسأ بناوج اهلك ىهو . ىبعملا حوضوو كبسلا لاجو ظفللا ةسالسو عيدبلا تانسحمب

 ] . هنايبو هتغالب ق

 دلو . رهبأو نيوزق نيب ةيالو : ناَقَلاّطلا لهأ نم « دابع نب ليعامسإ ةافكلا ىفاكوه

 نكر ناويد ىف ديمعلا نبا عم لمعي ناكو « ىناقلاطلا سابعلا نب دابع هيبال "5 ماع

 اذإ ىتح « ىوغللا سراف نب دمحأب هرافظأ ةموعن ذنم هلصوف « هب ىبعو « ىرلاب ةلودلا

 الا افجي يلف اد يكس اذاكف نفيا :ىراج مقل :تيدألا ليا دف: تمض

 بحص لب ليقو « هيلع ًاملع بقللا اذه لظو « ديمعلا نبا بحاص بقل هيلع نوقلطي
 ةيارياتللاو بَقللا هيلع رمتساف 2« بحاصلا هامسو ابصلا ذنم ةلودلا نكر نب ةردل ليوم

 اك امهنم ضغلا ىف غلاب دقو بحاصلاو ديمعلا لآن 8 : ةدراش : ا ميجا يو 000

 ركفلا رادإ ى ةروشنم بحاصلا لئاسرو . كلذ ىلإ انرشأ هلئاسرو هراعشأو هتمجرتو بحاصلا ىف رظنا(؟١

 باهولا دبع روتكدلا قيقحتو قيقحتي ةرهاقلاب ىبرعلا ءابدألا مجعمو 1074/7 مظتنملو 188/8 ةميتيلا
 فجنلا ىف اهرشنو نيساي لآ دمحم ةراغشأ عمجو .مازع 8٠01/١ ةاورلا هابتإو 758/١ ناكلخ نبابو 5

 روتكدلل .كلذكو « باتك هنع هلو بحاصلا ناويد مساب نانجلا ةآرمو "8 ءابلألا ةهزنو 5 تانللا تاور

 .ىدي .نيب لحدملا نظلاز . (ةرهاقلا. عبط) ةنابط ىودب 2841/١ نازيمللا ناسلوب ١١/5 تارذشلاو 5

 5١١ نص ىبرعلا.رينلا. ىف هبهاذمو نفلا .انباتكو لئاسرلا كلذكو 788 ةنس ىو ةقرفتم عضاوم ىف ريثألا نباو
 . اهدعي امو ٠٠ نايح ىبأل نيريزولا .بلاثمو ؛ ا ةرهازلا.موجنلا..
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 هترازو هالو "75 ةنس ديمعلا نب لضفلا ىبأ نب ىلع حتفلا قا ل ا كتف ذنمو

 ناكو « هترازو ىلع هر ةلودلا رخف هوخأ هفلخو #لا/ا# ةنس ىوت اذا ىّبح هل اريذو لظو

 ًاعاجش ًادئاق ناك اك كلملل ًاريدان ةسايسلا نسح ناكو : رمألا دفان 0 أامهدنع الجبم

 هيلع لوخدلا ىف هل ْنَذْؤُي نم و ناك : ' لبق حد دنس صفا لإ ادلع هنازجب قرا

 + انيظفتو نركز رصف احرف + ةرحالاو اننلاع قوفلا كانو. لامآلا غلب دق هنأ نظي

 . . هيلع هرصب عوقو دنع ضرألا لف هسلحم ىلإ لوخدلا ى هل نذأو رادلا ىف لصح اذاف

 . « كلذ ىف هنم دحأ عمطي الو « مايقلا ىلإ ريشي الو « سانلا نم دحأل موقي نكي ملو

 , ىرلا ةنيدم هل تقلغأ ىوت امل هنأ لاقيو 86 ةنس قوت ىتح ةلودلا رخفل ًاريزو لازامو

 داوقلا رئاسو ةلودلا رخف رضحو « هتزانج جورخ نورظتني هرصق باب ىلع سانلا عمتجاو

 هيفو . امايا ءازعلل دعقو « سانلا عم ةزانجلا مامأ ةلودلا رخف ىشمو . مهسابل اوريغ دقو

 بدألاو ملعلا ىف هلحم واع نع حاصفإلل اهاضرأ ةرابع ريغ قسنلاوب نت ناقل كرر

 نال: رعاقلا تاقكأ هففحو.» نينا قمار انس هو ردو مركلاو دوجلا ىف هناش ةلالجو

 هلا نسا .قخ رصللا وينو ايدو ؛ هيلاعمو هلئاضف ىندأ غولب نع ضفخنت ىلوق ةمه

 لدعلا عوبنيو , نامزلا ةرغو « دحملا خيراتو « قرشملا ردص وه : لوقأ ىنكلو هيعاسمو

 , مهلاحر ايي نطو ا روكلار ءابدألاو . ءاملعلاو ةيولعلل همايأ تناكو . . ناسحالاو

 « مهيلع ةروصقم هعئانصو « مهيلإ ةقورصم هلاومأو « مهلامآ عرتمو « مهئالضف مسومو

 هعنصي نسح مالكو « هعنطصي لضافو « هددحي ماعنإو « هديشي دحم ىف هتمهو

 ء رطاوخلا رامتو , ماهفألا عئادبو , مالكلا عئاورل ًاعرشم هترضح تناكو . . طيس و

 ضرألا موجن نم هب ٌفتحاو . . حئارقلا رردو مولعلا بوذو لوقعلا بوصل ًاعمجم هساجيو

 + دايشرلا كارغش:لغ مهددع ند ل هوما نانو لضفلا ءانبأو « رصعلا دارفأو

 نأ توقاي ركذيو . « ىناعملا قر كّلِمو « ىناوقلا باقرب ذخألا ىف مهنع نورّصقي الو

 ماعلا ىف رانيد فلا ةئام ىلع ديزت تناك فارشألاو ءاملعلاو ءارعشلاو ءابدألل هاياطع

 هنأ ىلع لدي ام اذه ىو « ةيسرافو ةيبرع ةديصق فلأ ةئاب ثحدُم : لوقي ناكو . دحاولا

 , ىناذمحلا نامزلا عيدب ةردق ربتخا هنأ ىور ذإ اهنقتب ناك امبر لب « ةيسرافلا فرعي ناك

 . ةيبرعلا ىلإ ةيسرافلا نم ةمجرتلا ىف « هبابب رم نيح
 هراعشأ نم ةريبك ةفئاط ىبلاعثلا دشنأ دقو « ًاديحم ًابتاك ناك اك « ًاديحم ًارعاش ناكو

 نع انثيدح ىف انب رم |ىايمامإ ايعيش ناك دقف « ىلزتعملاو ىعيشلا ىديقعلا هرعش نم اهالخأ .

 نيساي لآ' نسح دمحم رشن دقو « ةفورعملا مهثدابمو ةلرتملا ب بهذمب نيدي 0 حيدملا ءارعش
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 : هلوق لثم نم ةيلازتعالا هئدابمل هريوصتبو ةيعيشلا هراعشأب جومب وهو « انب ّرم اك هناويد
 ىلزتْعمو ىعيش ىلإ تلقف هب زوفت نيد نم ترتخا اف.: تلاق
 ِ ] : هلوقو

 دحوأ لدَعلاو ديحوتلا ىف ىناف ًانئاد رّبِجّلاو هيبْشّتلاب ناك نمو

 نم ىلع تالمحلا سفن لمحي ا « ءاوعش تالمح ةربجملاو ةهّبشملا ىلع لمحي وهو
 : لوقي قولخم ريغو ميدق نارقلا نآب نولوقي

 اوُدّعص نيأ ىلإ ٌرظناف هل مالك هنأل ميدق ٌماوقأ لاق نإو
 ف فاض افا ظأ برم يقدس ازنقنا ةقررط: نافتلا ةثابلارتغاوب ةتاميتت ءازرومدلو

 ىلع لئاضف ىفو ةمامالا ىف ةفلتخع لئاسرو ًابتك فنص اك طيحملا هامس ًامجعم ةغللا

 ىف باتكو ىبنتملا ىواسم نع فشكلا ىف ةلاسر هلو هتافصو هللا ءامسأ ىفو بلاط ىبأ نبا
 رشع ىف عمي ناك اهبتك تسرهف نإ لاقيو ةمخض ةبتكم هل تناكو . دودمملاو روصقلملا

 .ريعب ةئاعبرأ لمح تناك اهنأو « تادلحب

 ادع ام لئاسر رشع ىلع لمتشي باب لكو اباب نيرشع ىف ىهو « ةروشنم هلئاسرو

 ىلاثلاو ء« لئاسر عبرأ هبو ظعاوملاو بادآلا ىف املوأو ءرشع نماثلاو رشع عباسلا نيبابلا

 : اهل ةيكراتلا :ةميقلا لئاسزلا لخدم ف :تركذ دقو... ةزجوم تاغيقوتو ةريضق .لوضف
 ةلودلا نع ةمق .قاقو دعت تناك كلذلو. + انتم ةريكلا ةرثكلا وأ  ةيناويذ اهعيمجو
 ضرعي اك مهتاضقو مهداوق ءاعسأو مهبورح اهيف ضرعي بحاصلا نأ ةصاخو: ةنييوبلا

 بابلاو . ةداعبأ ةيعاتتعاو ةديئادم ةميق اه لعجي امم ةيعرلا نوثشل مهترادإو مهنا دهاعم

 ريكمشو نب سوباقو ةلودلا رخف هيخإ عم هبورحو ةلودلا دضع حوتفب صاخ اهنم لوالا

 اهفيضت ةديدج ليصافت كلذ لك قو . ناذوسهو عمو نادمح نبا عمو مورلا عمو

 بتك هركذت ام ىلإ اديدج فيضت لثملبو . نيخرؤملا نم هريغو ريثالا نبا ىلإ لئاسرلا
 هنأ نم نييناماسلا عم مهل ةدهاعم ىف ءاج ام وحن ىلع نييبيوبلا تادهاعم نع خيراتلا

 علاخلل نيتبنجلا نم ةبنج ىف دّهمب الو «ركاسعلا قاّبأ نيتهجلا نم ةهج ىف ليي ال١
 بقعتن نأ فيرطلا نمو . « درفناو اصعلا قشو « درشف اصع ْنَم ىلع ىَماَحَي الو « رفانلاو
 « ةاضقلا دوهع ةصاخو « نيبستحم او ةالولاو ةاضقلل دوهعلا نم ىلاثلا بابلا ىف ءاج ام

 عاجإلاو ةنسلاو باتكلا ىهو « ةماعلا ةفورعملا هقفلا رداصم ىلإ نوعجري اوناك له ىزل

 العفو . ؟ هرداصمو ءاضقلا "ىف ذئئيح ةنسلا لهأو ةعيشلا نيب قرف ال نأكو ٠ سايقلاو

 . رابجلا دبع ىضاقلا دهعب ةصاخلا ىناثلا بابلا نم ىلوألا ةلاسرلا ىف ءاج ام كلذ دكؤي
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 وهو « ماحرألا ىوذ نم دعابألا اهذخأي لب لاملا تيب ىلإ درت ال ةكرتلا نأ اضيأ اهيفو

 .:تاكرلل نوضرعع اونوكي مل نييبيوبلا نأ نم ميساقتلا نسحأ هباتك ىف ىبلقملا هيلا ناشأ ام

 دوهع اناقلتو . هتايلوئسمو هتابجاوو بستحملا تافص ىلع هنم علطن ةبسحلا ىف دهع اناقليو

 حلاصملاو جيجحلا نع باب اناقلي اك « ةيدوألا ضعب ىف ءاملا ةمسق ىو ةيعرلا ةلماعم ىف

 ىف ةروث بوشن ةبسانمب اتبتك ةسداسلاو ةسماخلا امه ناتلاسر سداسلا بابلا فو .روغتلاو

 نيب مائولاو ةفلألا لحت نأ ىلإ امهيف وعدي بحاصلا ىرنو « ةنسلاو ةعيشلا نيب نيوزق

 اوزيحتي ل نييبوبلا نأ ىلع لدي ام كلذ ىفو . ىرخألا ىلع امهادحإ ةرصن نود نيتفئاطلا

 ضعب ىف سحن نأ ىعيبطو . هل ةنايصو نمألل ًاظفح مهتلود ءاحنأ ىف ىعيشلا ميبهذم ىلإ

 بابلا قو ؛ ًايلزتعم انمدق امي بحاصلا ناك دقف « ةلزتعملا نم اهبتاك نأب لئاسرلا

 ىلإ سانلا نوعدي ًانايخا هل ةاعد ثعبي ناك بحاصلا نأ ىف ناتحيرص ناتلاسر رشع عباسلا

 ةقلغتسملا دالبلا نم دلبلا اذه ناك» : امهادحإ ىف هلوق نمو . لازتعالا ةلحن ىف لوحدلا

 قو « روفو هئاهقف قو اذه « هديعوو هدعوب قيدصتلاو « هديحوتو هللا لدع لهأ ىلع

 . « قفرو نيل ىلع رثكألا عمسو « قحلا ةملك تب ىلع هللا ناعأ دقو « روهظ هب لضفلا
 | نم رشتنيل هرشن ىلع لمعف « ذئنيح نييخاتم اناكو « عيشتلل باب لازتعالا نأ ىأر امبرو
 ةصاخو ةيعيشلا هتعزن ىلع لدي ام - رخآ ىلإ نيح نم - لئاسرلا ىو . هاغتبم عيشتلا هئارو

 ىه ةلاسر رشع عساتلا بابلا ىف اناقلتو . نييولعلا فارشألا ضعب ىلإ هلئاسرب بتكي نيح

 ناك ىذلا وه بيقنلا نأ ىلع لدي ام اهيفو « ةبيطلا ةيرذلا نيب ةباقنلا ىلو ىولعل دهع

 ءالخد مييلإ بستني ناك هنا ةلودلا ىف لقتسم ءاضق مهل ناك هنأو « نييولعلا نيب مكحب

 ةرثك ىلع لدي ام ًاضيأ ةلاسرلا ىفو « مهرمأ راهشإو مهيقعتب بيقنلا رمأيو « ةبسنلا نولحتني

 . نييولعلل نويبموبلا اهمدقي ناك ىّتلا لاومألا

 ةيبدأ ةميق اهل يق ال ًاضيأو « ةريبك ةيخيرات_ةميق ةروشنملا بحاصلا لئاسرل وحنلا اذه ىلعو

 . ىرجهلا عبارلا نرقلا ىف نييبيوبلا باتك نع انتلصو ىتلا ةديحولا ةعومجملا اهنأل « ةريبك
 ءدبلا اذه ها نيقح ويءاعةلانوأ كَم ىبلل ديجقلاو ديمحتلاب ءىدتبت اكاد ىهو

 ةملكرك ذي دقو « ةفيلخلا هيلع هعلخ ىذلا روهشملا هبقلب ًايفتكم هنع بتكي ىذلا هريمأ ركذب

 كالا لان اطأ مظع حتف ىف ةلاسرلا تناك اذإو . ةفيرشلا ةرضحلا وأ ةيماسلا ةرضحلا

 عجسلا ىلع موقي ىذلا ديمعلا نبا بولسأب ةبوتكم اهلك لئاسرلاو . حتفلاب اهيونت

 ظ نأ اومعز ىتح  هراثيإو ع هليم نع ةريثك ًافرط هورصاعم ىوريو « عيدبلاو

 : نيمار هقيرطو ناهفصأ ىلإ ًاهجوتم ّىرلا نم اندنع نم دابع نبا جرخ : لاق ديمعلا نبا
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 « راهب وتلا نم اذه ىباتك» : انيلإ بتكيل الإ ءىشل ال حلم ءامو ةرماغ ةيرق ىلإ اهزواجف
 دقف « ْمُق ةنيدم ىضاق لْزَع ىلإ هترطضا ةعجس نإ اولاقو . «راهنلا فصن ىف تبسلا موي.
 ؛ اهلاكإ هايعأف ء ةعجسلا لكي نأ دارأو ء مقب ىضاقلا اهيأ : ماا توي دك

 ىفو « نايح ىبأ همصخ عضو نم ًاعيمج نيتردانلا نيتاه لعلو . مقق كانلزع دق : لاف

 ىلع ديزي لزهلاو دحلا دنع لوقلاو مالكلا ىف عجسلاب هفلك ناك» : لوقي عجسلل هفلكت

 هقشع ىف دابع نبا غلبي نيأ : ىيسملا .نبال تلق . . دالبلا هذه ىف هانيأر نم لك فلك

 اهب برطضيو « كلملا ةورع اهعقومب لحنت ةعجس ىأر هنأول كلذ هب غلبي : د
 ترآ و را مشجتو « ةبعص ٍةفلكو « ليقث ٍمْرَع ىلإ اهلجأ نم جاتحيو « ةلودلا لبح

 عيمجي أبعي الو « اهلمعتسيو اهب أي لب ٠ « اهيلخُيو اهنع جرفُي نأ هيلع مخي ناكامل « لاوهأ
 دجي ةروشنملا لئاسرلا ىلإ عجري نم نإف تاغلابم هذه لكو . «اهتبقاع نم تفصو ام

 مدختسا هتاوي مل نإو « هيف ىضم عجسلا هاتاو نإف « اهتيجس ىلع هسفن كري بحاصلا
 عجسلا ىه هلئاسرل ةماعلا ةروصلاف « أردان الإ أي ال كلذ ناك نإو ٠ جاودزالا بولسأ
 نم عبط هناك كلذ ادغ ىتح « ةعساو ةراهم ىلع لدي اننفت |همادختسا ى نئفتلاو عيدبلاو

 شويج راصتتنا اهيف فصو ىتبلا هتلاسر هلئاسر ىف اناقلي ام لوأو . هاياجس نم ةيجسو هعابط
 لوألا اهقطقمو ءييكمشو: قي نضوناقهقيلخو ةلوذلا خف هيأ نطرح لغ ةلوذدلا كيوم
 : طفلا اذه ىلع ىرحب

 ضمت اذإ اهذلو اودي اهانه قلع اهنن اوي اتنانعوأو اور ىلاعت هللا معن نسحأ»
 ةنايناقا راو قهاشلا زعلاب روق مسانما تملا اذإ اهالؤأو « قباسلا ظحب اذخأ بهاوم ا
 ًادمح تفداص ةمعن « ىلاعملاو دماحما قانعأ ابيلإ ىّنْيو « ىلايللاو مايألا ةنسلأ اهيلع ىْن

 ايلا وعملا الت كا اننا و اروقو يح :ةيفطنوموأ ارك وراحت تعج: اركشو
 ديسلا كلملا انالوم دنع ةمعنلا كلتو . هروطل ًايداع طومغلا ىف ًايرثتلس ار

 طّسَبو « ةفالخلا َدَقَرو « معلا حزحزو « ةّمألا سرحو « َهّللا جو :ةلودلا ةصغادا
 : روغنل ا ا ا : داهجلاو جحلا رمعو « دالبل ىو اف ولذا

 ركل عاب كر رار هنادي دال ةونر علا دعوي ادار هير ديفا

 ء هيلطم نود هدب تلْغ الإ عنامم هتيار عنامي الو : '" ' هنيتو عطقب لجوعو « ؟'' هنيبحلا

 ( قرافم قاشم هنود عّنقلاو « قرام هيلع نصحتلاب ّرِعَي ملو « هبرهم نع هدمأ عطتقاو

 بلقلل ىسيئرلا نايرشلا : نيتولا (؟) ههجو ىلع عرص : هنيبخل لت )١(
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 نع لرّئتساف ًاحّمَس ءاضقلا هنم نّكمو « هيصاقأو هلايتحا تاياغ ىلع ًاوفع ىلوتسا الإ
 ْ ْ )١( هيصايصو هلقاعم

 « هظافلأ باختتاب ةيانعلا دشأ ىّتعي وهف « ديمعلا نبا هذاتسأ ةقيرط لّكَع هنأ حضاوو

 لياقتت ىهف « هعاجسأب يا اقماس ًايوق 0 اذه ىف هتلاسر ءانب 00

 , قباسلا ظحب ًاذخأ بهاوملا تحْمَصُت اذإ اهالوأو » : هلوقك « تلاط اههم نزاوتتو

 داكت ةيناثلا ةرابعلا ىف ةملك لكو « قهاشلا زعلاب ًازوف حئانملا تعّبْتُت اذإ اهالؤأو

 ىنّيَت نآب اهارحأو » : ةيلاتلا ةعجسلا اهلثمو . ىلوألا ةرابعلا قف اهتنيرق عم ىديألاب كباشتت

 نيترابعلا ىف تالكلا نأكو «ىلاعملاو دماحملا قانعأ اهيلإ ىّتمَتو « ىلايللاو مايألا ةنسلأ اهيلع

 دجتسف « بحاصلا لئاسر فو لصفلا اذه ى ةليوطلا عاجسألا ةءارق ف رمتساو . قناعتت

 كلو: كلذ ادب ذيمعلا نبأ 0 ع« تاعجسلا تالك نيب كباشتلاو قناعتلا اذه ًامئاد

 ذنم ريوصتلل همادختسا ةرثك ظحال ٌئراقلا نأ ديالو . ةديدش ةعس هيف عست ١ بحاصلا

 جافا ىه لب ٠ ةرفاظلا برملا لّيَخك حاضوأو رّرغ تاذ معنلاف ٠ لما ةحتاف

 هروغ لثم سانجلا هيف رثكيو . عطقملا ىف روصلاو ةليخألا ىلاوتتو : جيهبلا ليمجلا

 ىف بئارغب قأي نأ وو + عناممو عنايو « عزانمو عزانيو « ةمغلاو هم 5 « هروطو

 نكلو فورحلا ضعب ىف ال نيتملك نيب ةرياغملا ىلإ دمعيف « نيعماسلا تايلا يل سانا

 دشح ىلع هتردق هتلعجو . تو ىنْثت»و «اهالؤأو 5 اهالوأو ىق اك تاكرحلا ضعب ىف

 تل ل ا ا ل

 ًاديح تفداص ة ميلر رخو « هربخ نيبو هنيب لصفو ؛ هللا معن نسحأ» وه أدتبع اك

 ف الظاعت 07 نا لاقو  ناينح وبا هدقنو ع رطسأ ةثالث وحنب ( ارك

 ىلع . هدنع ردان وهو « ًاديدش ًالوط ضارتعالا لطي مل ام لوبقم هنأ انيأر ىفو . " هبيلاسأ

 داعلا دنع ةصاخو ةيلاتلا روصعلا باّتك نيب دعب امف عاش هبيلاسأ ىف بناجلا اذه نأ

 تارابع لوط ادبم عضو بحاصلا نأ كلذ ىنعم سيلو . لضافلا ىضاقلاو ىناهفصألا

 ةمعن ) : : لوقي ذإ هسفن عطقملا اذه ىف اكرصقت ًانايحأو ؛ ًانايحأ لوطت ىه لب ٠ « عجسلا

 هذه رثكتو . (ارهقو ا تمظنو الو انتل وحل 0ك ًادهحن كن داو

 + اير ًالاغتن اكو طب ا فض ورا فارع هلق ةيناوخالا هلئاسر ىف ةريصقلا تاعجسلا

 ايملظعاو 6 اعدل اهيخأ ةدو حتا رع هناك نفاع للود عقاوم فالتخا عئاجفلل ١

 )١( ةسناؤملاو عاتمالا ( ”) نوصخلا : ىصايصلا ١/54
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 خيشلا دقفل « نيدلاو ملعلا تّصضخ ةبيصمو « نينمؤم موق رودص تجرحأ ةعيجف « ًاعقو

 الاج مالسولل ناك دف هاوثمو « هاوأم معو « هللا همحر - ناهع ىبأ « نيرقلا 0

 نع بذي هوس ال امهم مدالاو ووك ذل اباهش ماعللو ؛ ًادتشم انكر نيدللو « ًادتم
 ؛ رثآألا ليمج تامو « رطخلا مظع شاع « مثال ةمول هللا ف هذخأت الو « مئاقلا هللا قح

 اباصم هلايف « هعجرم هللا تايآو « هعزفم هللا ججحو « هراثد نيقيلاو « هراعش ىوقتلا

 ةمألا مالعأو « راربألا ةمتألا دقف انركذأ « نيدحلملا ىلإ هّرسأو ٠ نيدحوملا ىلع همظعأ ام
 . «رايخألا

 ناك عيدبلا ناولأ نم نول مهأ « سانجلاب هل ًايشوم ريصقلا عجسلا اذه لثم ىف ىضميو
 (وبني الو وحي ال)و (ادتشمو ادتمم»و « (هاوثمو هاوام» لثم ىف ىرن اك « همدختسي

 نيدحوملا ١ لثم ىف ىرن اك نيح ىلإ نيح نم قابطلا هعم مدختسي ناكو . «مثال ةمول»و
 : ةلكاشلا هذه ىلع ىضمت هباحصأ ضعبل تدلو تنبب ةفيرط ةئنهبت هلو . «نيدحلملاو

 , راهطألا دالوألاو « راهصألا ةبلاجو « ءانبألا مأو « ءاسنلا ةليقعب ًالهسو ًالهأ»

 : نوقحالتي ءابجُت « نوقسانتي ةوخإب ةرشبملاو
 لاجرلا ىلع تاسنلا تلّضفل ىذه لثمك ءاسنلا ناك ولف

 "0لالهلل ٌرخف ٌريكذتلاالو 2 ٌَبْبَع سمشلا مسال ُثينأتلا امو
 ؛ةفومد :لاجرلاو ومب اقدلاق ع طاق .قلاتنباو ..« طابعا .ىديساب عرّذاف

 ءايجلاو ع قولا ترف اقوا رولا كفاح اهنمو ةئنؤم ئظرالاو:.4 اهنودبعي ووك دلو

 ماوق اهبو ةثنؤم سفنلاو : بقاثلا مجنلاب 2و. ينك وكلاب تير دقو ةئنؤم

 مانالا فرع الو « ماسجألا فرصتت ل اهالولو ةثنؤم ةايحلاو : ناويحلا كالمو ؛ نادبألا

 هللا كلعزوأو « تيلوأ ام ًائينه ًائينهف : نولسرملا ثعُب اهو « نوقتملا دعو اهبو ةثنؤم ةنجلاو

 مالا كب اني هدلزلاوب لاسلا مفرط اع كداب .ناظأوب و تيطعأ اهركش
70 

 لثم نم سانجلاب بحاصلا اهيلحيو « ريصقلا عجسلا نم ةفلؤم ةلاسرلاو
 دقات هارب اوبك لئاسالا ف «نناد نكي مل هنأكو « اهيف ليلق وهو «راهطألاو راهصألا ١
 . ةرهاظ دصقنو « اهيلإ تافتلالا ىغبني ةرهاظ ةلاسرلا ىفو . ةليوطلا ةيناويدلا لئاسرلا ىف
 تش تابلع“ قيآلا وا فالسألا لاك وب تثنبلاب كه جتحا دقف ؛ جاجتخالا

 ماع ةثاعبرأ رمع هنأ ةيبرعلا ريطاسألا ىو ءرسن : دبل (؟) . ىبتملل ناتيبلا| )١(
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 اهنومدخي سانلاو ةثنؤم ايندلاف « هقباس نع ةوق لقي ال ليلد لكو « ةلدأ ةتسوأ ججح
 ( مكانقلخ نمور كا رقلا ىف ها [خ هزل ققلدت او هلق رن ىقر الاون هكوتنغم روك ذلاو

 ماوق' ىهو ةثنؤوم سفنلاو «ريوصتلا قوف اهموجنو اهبكاوك ىف اهتعورو ةثنؤم ءامسلاو
 كيلو ةثنؤم ةنجلاو « هتكرح لطبتو ناسنإلا تومي اهنودبو ةئنؤم ةايحلاو : ناسنإلا

 «تنبلا ليضفت ىف ةيمالك ةرظانم ءازإب اننأكو . ضقنتال ةلدأ . نوقتملا دعو اهبو نولسرملا

 , نيهاربو ةلدأ نم عيطتسي ام لكب هيأر ىلع اهيف نيعتسي .ركذلا نبالا ىلع ىثنألا

 مهراوحو مهتلدأ ىف أرقي ةلزتعملا تك هفوكعو هلازتعا نم هءاج كلذ نأ كش الو
 ى مهنفتو مهادجو مهقئارطب حشتت ةتث هتباتك لعج امث « ةعطاسلا نيهاربلا ىلإ نوذفني فيكو

 هراكفأل ماعلا هليلعت قو ةلودلا 7 نيفرحنملا لادج ىف حضتت ىهو . ليلدتلاو ليلعتلا

 ا ءادهأ 2 هلوق نمو . ةنيبلا ةلدألاب اهيلع هليلدتو

 قفوشم توعن مظنّنو ٠ قشاعو قوشعم فاصوأ عمجت ةفحن ىف ركفأ ىديس اي تلز ام

 نأكو « كّدصب تيلبو « كدعبب تيتم دقو ىنول اهنول نأك ةجرتاب ترفظ ىتح « قئاشو

 « هيمسأ ال نم ضعب اهنأكف « كفرظ نم قتشم اهفرَظو « كفرع نم راعتسم ") اهفرع
 + كلفو ا كقناف.. هيالفا انأو

 هقول ”كقالجا  نقعيب عنا هجر كّنءاج دق. ىالوم

 ")هقورسم ٌرفصأ قّرَس نم هلع اهُعناص اهّسبلأ
 : هلوق ىف نيعمتحم قابطلاو سانجلاب اهتيشوتو هتاعجس رايتخا ىف هتقانأ روصت ةلاسرلاو

 دنع فقوتن لو . هرعاشم ةقرو هفرظ روصت ىهو.« قئاشو قوشم»و «قشاعو قوشعم»

 ىف ءادوسلا دورولا فصو ىف هلوقك ةيناويدلاو ةيناوخالا هلئاسر ىف ةريثك ىهو هريواصت

 : ءارفصلا تاجترانلاو ءارضخلا راجشألا فصوو « قئاقشلا مماب ةفورعملا ءرارمحا

 , 9 اهؤامذ ىبف تفعضو « اهؤامد تلاسف هد جونزلاك قئاقش ىتلباق»

 تاك تاخر نر متو اهفاربا يكون رع اينازلا ا ناعا روحا ناك راكجشا : قفانو

 اق نول ناكيأ ىدنوأ كحد
 قيدص ءاعدتبا ىف ىو ؛ 50000 : عجسلاب ايف نعي مل ةلاسر هلو

 : طفلا هي ا سلاجم ضعبل

 نويع هيف تحتفت دق « كنم الإ ركاش « كنع الإ ىَنَع "سلك ىف ىدسا نحو

 . حورلا ةيقب : ءامذلا (#) . ةبيطلا ةحئارلا : فرعلا )١(

 ل ملا . ريرحلا ققش : قرسلا (؟)
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 )١( تاراف تقتفو ء جرتألا را تحافو . جسفتبلا دودخ هيف تدروتو « سجرملا.
 """تقفنو , حادقألا حاير تبهو «راتوألا ءابطخ ماقو « ناديعلا ةنسلا تقطنأو « جنرانلا
 (0دّنلا ءامم تدتماو « ءامدنلا بك اوك تعلطو , برطلا ىدانم ماقو « سنألا قوس

 . (دقعلاب ةطساولا لصتتو , دّلَخلا ةنج ىف كب لصحنل ترضح امل قايحبف
 ىلع هسفن بحاصلا كرت امنأكو « ةبقاعتم ةليخأو روص ىف اسمع ةسومغم ةلاسرلاو

 عجسلل هفلكتب هومها نم ىلع دري ام كلذ ىف لعلو . عجس ىلإ اهيف دمعي ملف « اهتيجس
 اهدعب ام ًالاقث ًالاوهأ هفلكول وأ ةلودلاو كلملا ىف ًاللَخخ كلذ هفلكول ىّتح « هب همارغو
 ًاعيمج عجسلاو جاودزالا نم ففخت امبر لب « ًانايحأ جاودزالا ىلإ أجلي ناكدقف « لاوهأ
 هلعج امم « ةرضاح هتهيدب تناكو . ةباعدلاو 5 اهٌولم لئاسر هلو . ةلاسرلا هذه ى اك

 ةعقر هيلإ ايفر هرصلا راقد دوقتلل نيباّرض نأ كلذ نف اهتعرسو ةوحالا نس اقع

 ىلإ عمتساو . (دراب ديدح ىف» اهتحت عقوف + نبارعلا و لا

 تعقو اذإ ملعلا تاينوكس دق نع اثباختم هلأسف هل سرد ءانثأ ىف دادغبب ظعاولا نوعمم نبا

 هل لاق تكس الف عطقني ملو ء مالكلا نع هعطقي كلذب هنأ نظي ٠ مهوتلا لبق

 . ! « هلبق كتلأس امنإو ء مهوتلا دعب هلوقت ىذلا اذه» : بحاصلا

 م
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 هتاماقمو نامزلا © عيدب

 ةيقلو , قاذمملا هل لاقي كلذلو « ناذمه ممر ةنس دلو ناسا نا نع

 « هسأر طقسم تلزن « ةيبرع ةرسأ نم وهو . هبدأب ًاباجعإ نامزلا عيدب مساب هورصاعم
 + روما ينلكتو.« للملا ناديه: + :ةلئاسو. ضعي. هلوق نمو: ةنربضم ةيبلغت ةررمآ نكو

 , هوبأ هب ىنعو . ىبلغت ىرضم ىبرع وه لب « لصألا ىسراف سيل وهف «دتحملا رضمو
 سلا نأ ةقلح ةضاخو + ءانلعلا :تاقلع هقلأو: + مزافللا ةموعت ذنم ملعتلاو ملعلاب هذخاف

 هلئاسر ضعب ىف لوقي هلو « لمجملا باتك بحاص روهشملا ىوغللا سراف نب لمجا

 : ًافطلتم :

 توريبب اميدق ةعوبطم هلئاسرو ١١ا!//١ ناكلخ نباو . هؤاعو : كسملا ةراف )١(

 يدق رصحب عوبطم هناويدو « ارارم تعبط هتاماقمو . تجار : تقفن (")
 78 ص « ىبرعلا رثنلا ىف هيهاذمو نفلا » انياتك هيف رظناو . بيطلا : دنلا (* )

 أهدعب امو "١ ص فوراعملاراد عبط (ةماقملا ) انباتك اضيأو ةعتللا هرابخاو هتمجرتو نامزلا ميدلي ُْف رظنا (:5)

 847/7 رصقلا ةيمدو 151١/15 ءابدألا مجعمو 755/4



 ناله لأ ننت نإ نع هه لخ لأ
 ىلإ هنطوم قراف ىتح « هرمع نم نيرشعلاو ةيناثلا غلبي دكي ملف « ةلحرلل اع ناكو

 ىف بدألا ةاعر نم اريبك ايعار - هتمجرت ىف انب ّرم اك - ناكو « دابع نب بحاصلا ةرضح

 ضعبب هحدمو 8٠١ ةنس نامزلا عيدب باشلا هعجتناف « هتاعر ربكأ ناك لب « هرصع

 قلي ناك هنإ لاقيو «"هسلاحم هرضحأو « ةيبدألا هتعاربل بحاصلا هب بجعأو « هراعشأ

 . ةبيجع ةعرس ىف اهلقنيف « ةيبرعلا ىلإ اهلقن هيلإ بلطيو ةيسرافلا تايبألا ضعب هيلع
 ءارثلاب ةفورعم ةرسأب لزنيو « ناجٌرُج رْطَّش ههجو ًايَلوم بحاصلا ةرضح نع لحريو

 ديعس وبأ ةصاخ اهنم هاعريو « ةيليعامسالا ةرسأ ىهو , ءابدألاو ءاملعلا عيجشتو

 ليعامسالا بهذملا قنتعت تناك اهنأ نيرصاعملا ضعب نظو « ليعامسالا روصنم نبا

 هتمجرت ف توقاي نأ كلذ دكؤيو . 2©)أطخلا اذه ىلإ َرَج مسالا ؛ ى قافتا وهو « ىعيشلا

 تناك الو « اًيليعامسإ ذك ملف (« ةنسلاو ثيدحلا لحأل بصحعتلا ديدش ناك هنا» : لوقي هل
 ره 2 هد

 ار دس ناك لب « معيش ياك 2

 ) 537م5 ماع ةنسلا لهأ نطوم روباسين ىلإ اهكرتي لب ؛ ًاليوط ناجرج ىف ثكحمي الو

 يعيش ىمزراوخلا ناك دقف « ىعيبط مادطصا وهو « ضرزاوحلا رك ىبأب مدطصي كانهو
 , ةينسلا ةيناماسلا ةلودلا لقعم روباسين ىف نييمامإلا ةعيشلا هيوب ىنبل وعدي ناكو « اًيماما

 ىمزراوخلا نيبو هنيب ةرظانم اودقعو « مهتدلبب نامزلا عيدب لوزن ةصرف اهيف ءابدألا زهتناف

 نم ةورذلا ف ع ا ناكذا « همجن قلأتو < هتيص العف : عيدبلل ابيف اورصتنا

 تراطو « عيدبلل وحلا الخف 0 ففاستووو هرصعل ءارعشلاو باتكلا

 اهقراف ام ناعرسو . نوبانلا اهؤابدأو روباسيت نايعأ لاكيمونب .ذئنيح هاعرو « هترهش

 اذإ ىتح « هيلع ْقَدْهُت تافاكملاو زئاوجلا اب ناسارخ ىف دلب ىلإ دلب نم ًالحار ها ةنس

 .دمحأ نب فلخ اهريمأو ناتئدجس وحن ههجو ىّلو نييناماسلاو نييونزغلا نيب كراعملا تأدب

 فلأب هلصو هنا ىزرخابلا لوقيو « نامزلا عيدبب بجعأف ًابيدأ ناكو ( ه ”04--*55)

 دئاصقو هحندم ىف اهأشنأ تاماقم سمخ هيف هلو . هلئاسر ىدحا قى كلذ ركذو . رانيد

 ] . ةفلتخم لئاسرو

 دومحم ةيشاح نم حبصي نأ هسفن ًايّنمم « ناتسناغفأب ةاره ىلإ ناتسجس كرتيو

 « عضوملا اذه ريغ ىف انب رم ام وحن ىلع هحيدم ىف ةديصق هل اندشنا دقو « هاقليو ىونزغلا

 . ليلد نود هتبورعو دوبع نورامل ىناذمهلا نامزلا عيدب باتك عجار )١(

 هيبإ مساو همسا ىف كشي وهو ١١ ص (فراعملا راد عبط )
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 ارا شو عادا يجو ضاشحلا كي قارنا فر رس ا نيفاو

 هيلإ راص ام ىلع لدي امم همعو هتوخإو وه اهيف هيعدتسي ةلاسر هيبأ ىلإ بتكيو . ًاعايضو
 دنع هتعافش بلطل هنودصقي ءاربكلا ناكف « ةريبك ةناكم هل تدغ هنأ ودبيو . ءارث نم

 لبق نم- سمشلا نأ نوري « رودصلا ءالؤهو» : هلئاسر ضعب ىف لوقي ءرمألا ىلوأ

 . ةرجهلل "84 ةنس هرمع نم نيعبرألا ىف لازي ال وهو ىفوت نأ ثبلي مل هنأ ريغ «رودت

 ركشلاو فاطعتسالاو حيدملا لوانتت ةيناوخإ لئاسر ىهو « ةريثك لئاسر عيدبللو

 ىلإ هجوما وه ام: ابتمو : عيرقتلاو ءاجحلاو بارشلا بلطو حانمتسالاو ءازعلاو راذتعالاو

 ىلإ وأ هلهأ ىلإ وأ ءابدألا نم هئارظن ىلإ وأ هخويش وأ نيفظوملا رابكوأ ءارزولا وأ ءارمألا

 : ىروباسينلا ىلاكيملا رضن ىبأ ريمألا ىلإ باتك نم هلو .راسيلاو ةهاجولا ىوذ

 صيرخلا نكلو « هنوك هن عساف 4 نوكأ نا. دروس ريفألا ا هللا لاطأ - ىباتك»

 « دعترت ديو ؛ دعت ةقث نيب هتحتافم ىف ىفإف دعبو « هافق هألو . هاف قزرلا غلب ول مورحم
 ؛ هرثأ فيسلا نم ىأر نمو ؟ هربخ تعمس دقف « هرأ مل نإو رحبلاو كلذ نوكي ال َمِلو

 مديشو لصأ دلات نم كلذ ءارو امو « هقّلَخ الإ لهجأ ملف ءهقلأ م ذإو« هرثكأ ىأر دقف

 اك « راعشألا هب قطنتو « رتاوتملا ربخلاو « رتافدلا هب ديشت مولعف « بدأو لضف فراطو
 ..« اكاسمتسا اهرثكأ ناذآلاو + اكارذا ساوخلا لقأ نيعلاو + راثآلا هيلع قلت

 ريصقتب هيف ىّنعَي هنأو « ههجس صئاصخ ضعب حضوي ام ةريصقلا ةلاسرلا هذه ىفو

 هيلع لاثنت ىتح « بتكيو ملقلاب كسمب داكي الف « ةضايف ةكلم كلذ ىف هيتاوت « تارابعلا
 نأ الإ عطقني الو ىرحي مالكلا نم ًالصتم ًاليس نأك ناسنالا ىلإ ليخي ىّتحو « تارابعلا
 سانجلاب ىشوم هدجتسف ةلاسرلا هذه عجس ىف ُلّمأتو . مالكلا ىبنيل ًادماع عيدبلا فقوتي
 وهو . (ةقلخو كلا ( هرثكأو ةرثآ زو ربو هرأ لو (دعترتو دعت : لثم ىف صقانلا

 وهو « ًاصقان هب أي ةراتو « ًالماك هب قأي ةرات « ًاسّمَع سانجلا ىف هلئاسر نييمحا اعاد

 رخل هنا ولا: 2'ةلئاورب فدعا ين كنحأ نب تقف رمألا ىف هلرتك عراقألا ينعألا

 « همون نم ةئس ىف ثرملا انيب . هبه اع ترصقل « هبهذ لابحلاو « هدي باحسلاو « هددع
 ىطعبو ٠ يفَح ًالاؤس هب لأسيو « اًِفَح ًاعْرَف هيلع بابلا ٌعَرقُي ذإ « هموي توق هاراصقو
 نم ريثكب هعفشي وهو « ةبقاعتملا تارابعلا هذه ىف حضاو صقانلا سانجلاو .( يفلخ افلأ
 ةنعسب ام> "وهو: ةزيظل' ىلإ :ظافلألا .قيولتلا ناو. اًماقع حكاراهتسنالاوب كنايبقنلا

 ظ : هلئاسر ىدحإ ىف لصف نم هلوقك ريظنلا ةاعارب نويغالبلا
 قولا علوأ مجنلا مجن وأ حيرلا تدعوا. ندمشلا كفلط الك خيشلا ركذأ ىارأ»
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 هالح مجنللو « هاير حيرللو ؛ هان :سيتفلل نإ . ضورلا كحض وأ ثيغلا ضرع وأ

 . «هاياجس ضورللو « هادنو هادي ثيغللو « هانسو هؤانس قربللو « هالعو

 قربلاو مجنلاو حيرلاب هفدرأ سمشلا وهو ةعيبطلا نم ًارصنع ركذ امل هنأ حضاوو

 نم سابتقالا نم رثكي هارن كلذ بناجبو . ةعطقلا ىف ةريثك تاسانجلاو . ضورلاو ثيغلاو

 ىلإ اريك خب ةارتو:.. هلئاسرقيعاضت قف نوطقلاو تايبألا جسن نم رثكي كك نآرقلا

 : ةلاسر نم هلوقك لائمألل ًابرض ةريصقلا تاياكحلاو صصقلا ضعب دّرَس

 رمقلا علط [/ف « هدقفف هلمج نع ًاليل مان ًايبارعأ نأ مهتاياكح نم سانلا لوقي اهف»

 ىلإ رظن مث .٠ هتيب ءامسلا تلعجو « هتيلعأ دقل دهشأ : لاقف « هدي هللا ىلإ عفرف « هدجو

 ىبلق ىلإ تيدهأ نالو . . « كرّود جوربلا ىلعو « كرونو كروص هللا نإ : لاقف رمقلا
 نيب ذفنأو « هردق هللا ىلعأ دقل رينملا رمقلا كلذ خيشلاو . ًارون كيلإ ىدهأ دقل « ًارورس

 . « هنود مهلعجو مهقوف هلعجف « هنودسحن نيذلا ىلإو هيلا رظنو « ا موحللاو دولحلا

 ىذلا ىراخبلاب ب هدب دم نعو :: هعتنأ قغ اديه ةضنلا ف بهذي نإ ذاق: ترشيو

 : لوقي « هضبرم ى وه ائيِب « ةيئانلا دالبلا ىف هنع ثحبي بهذف هراح عاض

 رهن ربع ىتح « هبلط ىف جرخو هراح عاض ىذلا ىراخبلا لثم الإ هعم ىلثَم نكي مل»

 رواج ىعت وتاج يهوي ا ةلسرم نك ف ا ةاتايوب 6 لهم لك قا ةبلطيإ يعن: نوح

 داع سيأو هدجب مل مف ظ قاوسألا فاطو « قارعلا تاو « ناتسربط ىلإ ىهتناو ؛ نايا

 بحأ « هدلوو هلهأ نيب ء«هدلب ىلإ لصو اذإ ىّتح ؛ هراح لصحمي ملو م فراس تلاد

 ةيعياراخا اذإف « هلبطصإ ىلإ موي تاذ رظنف « هب ربتعيل انقل ين تلعب نأ تلا

 4 رش قلعملا لع ًامئاق + ةفارعو »6 ةفاكو

 هرصع نع انتلصو لئاسر قشرأو فخأ اهلعل لب « ةقيشرو ةفيفخ“ عيدبلا لئاسرو

 ظ نفاع + ديد عدت هلئاسر ىف اهانيأر ىّتلا ةيصصقلا هتبهوم هتلعجو . هرصع دعبو

 ىردنكسالا حتفلا ىبأ : هتاماقم لطب نيب راوحلا ىلع موقت ةريصق ةياكح ىهو « ةماقملا

 انثى ةفاقن نسوا ىمأ هنا هفووعلا وي ماب ىيسيع :ضصاقاو ةنااكشح هب قاوو

 ريمأ دمحأ نب فلخب هلو زن دنع افلا 4« اييح اننا تقانضاو. وب امش هناقف

 وا هبالط ىلع روباسينب ضرع هنا :نوتطلاوب نيرخخا اتس اهيلا فاضأ 5 « ناتسجس

 هو: © لاقل .نلعن نأل لامألا بانك اع :لفسا ىلا :نيسرألا كنود قا ثيداحأ

 ايناث هبالط ىلع ضرعي نأ ىأر اهاهنأ نأ دعبو « بيرغلاو عجسلاب ةئيلم ةريصق تاياكح
 . ةعونتم تاياكح هتاماقم لعجي ملو . ثيدح ةماقم ةملك ىنعمو .هل ةماقم نيعبرأ



 ا

 هنأكو « ةيبدألا ةذاحشلا وأ ةيّدكلا وه « دحاو عوضوم ىلع رودت اهلعج لب « تاعوضوملا
 ثيدح كلذكو «ءالخبلا» هباتك لئاوأ ىف نيدْكُملا نع ظحاجلا ثيدح ابيف مهلتسا
 ىف مهليجو مهيلاسأل قييبلاو ظحاحلا ضرعيو «ىواسملاو نساحما» هباتك ىف هيلع قويبلا

 تعمل دق نوذاحشلا ءابدألا ءالؤه ناكو . سانلا نم ريناندلاو مهاردلاو ماعطلا صالختسا

 مسقلا اذه ىف مهئارعش نعو مهنع لصفم ثيدح انب ّرمو « نامزلا عيدب رصع ىف مهؤامسأ
 عنص نامزلا عيدب مهلا كلذ لكو . قارعلاب صاخلا مسقلا ىف اضياو ناريإب صاخلا

 اهاندشنأ دقو « ىجرزلا فلد ىبأ نيدكملا ريبك تايبأب لثمتي اهالوأ ىف هارنو « هتاماقم

 : لوقي ذإ « هنع قباسلا انثيدح ىف

 ُرورَعلا كئرغي الف ٌروز نامزلا انه كَحْيَو مس ©
 ءابدألا وأ نيدكملا نم ةفئاطلا هذه ىلإ ةبسن ةيناساسلا ةماقملا هتاماقم ىدحإ ىمسيو

 ىسراف ريمأ - انفلسأ اك - وهو « ناساس ىلإ ةبسن نييناساسلاب نومسي اوناك ذإ « نيذاحشلا

 . ةيدكلل ًافرتحم ههجو ىلع ماهو هترامإ رجه

 نأ ىلإ هعفد ام ةفلتخم نادلب ىف هتاماقم لطب ىردنكسإلا حتفلا ىبأب نامزلا عيدب ةنتو

 ةليلق لاوحأ ىفو . ةيسراف نادلب اهرثكأو اهم ملأ ىلا نادلبلا ءامسأب تاماقملا رثكأ ىمسي

 ةلكألا مماب وأ « دسألا ىلإ ةبسن ةيدسألا ةماقملا لثم اهيف هفصو ىذلا ناويحلا مساب ىمست

 نبللاب خبطي محل ىهو « ةريضّملا ماعط ىلإ ةبسن ةيريضملا ةماقملا لثم حتفلا وبأ اهمعط ىّتلا

 ةيسيلبالاو ظعولا ىلإ ةبسن ةيظعولا لثم اهعوضوم مساب ىمست دقو . ضماحلا ىا ريضملا

 ىمسو . ءارعشلاو رعشلا ىلع ةيبدأ ماكحأ نم اهيف ام ىلإ ةبسن ةيضيرقلاو سيلبإ ىلإ ةبسن
 رفنيو تاراعتسالا ليلق هنإ هنع لوقي وهو « ظحاجلا ىلإ ةبسن ةيظحاجلا ةماقملا مساب ةماقم

 نم هيلإ امو سانجلاب ْىلملا عوجسملا مالكلا دصقي هلعلو « عونصملا مالكلاو بيرغلا نم
 نقدا .ءاةيادكلا نسمح نب قلع اعلا .نييشلا كاناقلا قزختو . ةيغيدنلا كاتنينلا
 نع ةيبدألا ةذاحشلا وأ ةيدكلا ىلع رودت انمدق امكف تاماقملا ةيقب امأ . هل صلاخ حيدم

 ىو . سانلا لاومأ بلسل كابشو ليج نم حتفلا وبأ هبصني امو ىنايبلا حصافتلا قيرط
 تاناتسرامو تاماحو دجاسم نم هيفام لكب هعمتجم عيدبلا ضرعي كلذ فيعاضت

 . ءارقفلاو ءاينغألا تويب ىف ىناوألا نم اهب لصتي امو دئاومو تاناحو معاطمو تيناوحو

 لمعت دقو.« ةادلنلا نفع ف ءاضقلاو ةيققلا تانقل ةرؤص:ةدويابعلا ةقاقما قى نقزعيو

 تناكو « اًيرعشأ ناك انمدق امك هنأل « ةلزتعملا ىلع ةفينع ةلمح ةيناتسراملا ةماقملا ىف
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 نكتلو « هتاماقم ىدحإ هل قوسن نحنو . ةلزتعملاو ةيرعشألا نيب هنمز ىف ةرعتسم ةموصخلا

 : طملا اذه ىلع ىرجتن ىهو « قارعلا ىف ةرصبلا ىلإ ةبسن ةيرصبلا ةماقملا

 نمو (بابش) ءاتق ىف ىّنِم نم انأو ةرصبلا تلخد : لاق ماشه نب ىسيع انثدحو

 قوس) دّبرملا تيتآف (منغ) ءاشو رَقَب ىف ىنغلا نمو (زرطم بوث) ءاشوو ربح ىف ىلا

 كلت ق ؛ تاهّرنتلا كلت ضعب ىلإ ديعب ريغ انيشمو نويعلا مهذخأت ةقفر ىف (ةرصبلا

 ةمشحلل نيحرطم « اهانلجأف وهلا حادقل انْدَمَعو « اهانلأحف ٌضرأ انتكلمو « تاَهّجبوتلا

 داوس انل (رهظ) نع ىّتج « فرطلا دادترا نم عرسأب ناك ام « اّنم الإ ؛ انيف نكي م ذإ

 انددم ) اعلاف ٠ مهب هنأ انملعو ( تاعفترم) داجن هعفرتو ءداهو هضفْخَت ( لجر)

 ' 1 يس خالو « مالسإالا ةيحتب انيقلو هريس انيلا هاذ ىتح هل ( انقانعا

 ًاورَح ىنعسويو ( هنيع رخؤمب ارش ىظحلي نم الإ مكنم ام موق اب : لاقو انيف هفّرط لاجأ

 روغثلا نم « ةيردنكسإلا لهأ نم لجر انأ . ىنم .قدصأ « ىنع مكئبني امو (انيمخت )

 ىف عجمج مث تيب ىفامنو « شيع ىف بّحرو « هفنك لضفلا ىل (دهم) أطو دق « ةيومألا

 ضيبلا انيلع ترشنو . . . لصاوح لا رْمُح ليلاغز ( ىنعبتأ ) ىنالتأو ءرهدلا ( ىتناهأ
 انتمّطحو ( ىلايللا ) دوسلا انتلكأو ( ريئاندلا ) رفصلا ير صر سارقللا

 : موضهم اهريقفو ( مضهم ) م وضع اهؤام ةرصبلا هذهو . . ( ةيدحملا تاونسلا ) رمحلا

 00 نويعلا :ةددحب سخر لإ وأي 2م“ ةتفوطياام .كوطعيب
 ("”نوطبلا ةّرماض ٍباَّنلا عايج >ىسّْستف ًاثْعش ىبلا ناك

 تببو (هسفن دصقي) تيمكىَح ىف فرطلا (َنأَجْأ) نحّرسو مويلا نحبصأ دقلو

 يي اا

 : عوجلا مساب نيعادتو

 ةمالع رك ىذ لكل م اللا. ,نمز ىف رقفلاو

 ")همايقلا ٌطارشأ كلتو م اللا ىلإ مماركلا َبْغَر

 ؛ اّسدل مهيف نإ + امسك : تلقو“ ةداعسلا مكيلع ىنتلدو داس مكترتخا قلو

 نوع ني وا ل ب نع ل + نييشعي ىف نم لهف»

 . مهاعري ال ادحأ نأ نع ةيانك « ةّربغم : اثعش )١( رعشلاو شيرلا يض

 .تامالع -: طارشأ 220 . ةحضاو ةباتكلاو
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 نم اهيف امو ةمزحألا ديري) طاشسوألا انهما انأ مرج ال . هنم تعم ام « عدبأو ع عفرأو

 ةعاجلا تذخأو ( ىبوث ) ىف رْطُم انأ ( هتيطعأ) هتلنو بويجلا انيّحنو « ماكألا انضفنو (دقن
 ' ارفاق الع ( اق وير وهدد انور نلعب انظ حريقر عاق و كلل اقطاب دا قف انلقوم ضلخلا|

 لخدي ىبح « ةباعدلا ىلإ ليمو حور ةفخ نم هتاماقم ىف عيدبلا هب زاتمي ام حضاوو

 , تاماقملا ىف رعشلا داشنإ نم رثكيو . مههافش ىلع تامسبلا مسترتو هيعماس ىلع زورسلا

 رمح ليلاغز ىنالتأو» : هلوقب عنص ام وحن ىلع « ةروهشملا تايبألا ضعب ّلَح نمو
 ءارمح لازت ال اهلصاوحف « ةدالولاب دهع ةبيرق ليلاغز لثم مهنأو هدالوأ ديري « لصاوحلا
 هجوتف « باطخلا نب رمع هسبح نيح ةئيطحلا نم اهراعتسا ةروصلاو « شيرلا نم ةيلاخ

 : ًالئاق هدالوأل هفطعتسي هيلا

 ()رجبشالو اسال لصاوحلا بعز خرم ىذب خارفأل لوقت اذام

 ناك ىذلا رادقملاب هتاماقم ىف اهلغتسي مل هنأ ريغ « ةعئار ةيصصق ةبهوم عيدبلل تناكو

 - هينيع بصن هلعجو هعضو ىذلا امنإ « تاياكحو صصق عنص هنهذ ىف عضي ملذإ « ُنَظُي
 تارابع دشحل ةليسو حتفلا ىلأو ماشه نب ىبسيع نيب ريصقلا ةماقملا راوح نم ذختي نأ

 صيصاقألا هذه عنص ىف هريغو ىريرحلا هاراجو . ةئشانلا اهظفحتت ةفيرط ةعوجسم
 ةليوط صصق لمعب نيلفاح ريغ « هغلباو رثنلا روص عورا اهودعو « ةيغالبلا ةريصقلا

 هذه وا ةريصقلا صيصاقأالا هذه عضوف عيدبلا ادبو . ةعونتم ةريصق صصق ىبحوا

 - هلئاسر ىف انيأر اك - عجسلا ىلإ ضيضي وهو . هوفلاخ هعبتو « عجسلا راطإ ىف تاماقملا

 ىصصقلا راوحلا هالو « ريظنلا ةاعارمو سانجلا نمو ريواصتلاو ةليخألا نم عيدبلا ناولأ

 ال ء« قيشر عجس - هلئاسرك - هتاماقم ىف هعجس نأ ىف بيرالو . كلذ ىف ةغلابملا نع

 دق اك « رعشلاب هتاماقم ضعب للختي دقو . هظافلأل باختنا نسح نمو رصق نم هب زاتمي

 .ةيدرقلاو ةيلصوملاو ةينادمحلا : تاماقملا ىف أرقنام وحن ىلع «ةبيرغ ظافلأ ضعبب اهيف دشحي

 ىف ةطرفملا ديرد نبا ثيداحأب هيف رثأت دصقم وهو « ىميلعت دصقم كلذ ىلإ هعفد امبرو
 ثيحن « نيحلا دعب ديعبلا نيح ا ىفو اهانيمس ىتلا تاماقملا ىف ىتايءامنإ كلذ نأ ريغ . ةبارغلا

 تورو ةيونلملاوبةفطا اضراوب عنق شرا فازوا بيعت خللا هلاسأ ل يع ذل ال
 ] ْ ظ ناعما ا ةببحملا ةحرملا ةهاكفلا

 ل يمت

 )١( دجنب عضوم : خرم وذ 3
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 نامزلا عيدبل ةيسيلبإلا ةماقملا نأ نم ةماقملا انباتك ىف هانركذ ام ىلإ ريشن نأ انب ىرحو
 نإف « ةعيبطلا ءارو امف (هتلحر ىرعملا ءالعلا ىبأو ىسلدنألا ديهش نبال تحوأ ىّتلا ىه

 ذا « نححا نايدو نم داو ىف سيلبإب قتلي ماشه نب ىسيع هتماقم ىف روصت نامزلا عيدب

 رظني وه اميبو « رامنألاو راجشألاب لفاح داو ىف لزن ىتح ؛ ؛ اهبلطي جرخف لبإ هنم تّلض

 نم ىورت له ماشه نبا هلأسو « مالسلا درو هيلع مّلسف ًاسلاج ًاخيش ىأر ذإ هيلاوح نم

 هرعش نم هدشني نأ هيلع ضرعو « مهراعشأ ضعب هدشنأو معن لاق ؟ اعيش برعلا راعشأ

 روديو « احل هلاحتنا نم ماشه نبا بجعو « ريرحل ةديصق هدشنأف « ماشه نبا هل شهو

 ىلع تيلمأ انأو « انم نيعم ُهعمو الإ ءارعشلا نم ٌدَحَأ امد نتمنا ةيفادل كرجل اوس[

 هسفن ماشه نب ىسيع دحيو « هنع بيغيو .«ةرموبأ خيشلا انأو « ةديصقلا هذه ريرج

 نلت مقا عباوزلاو عباوتلا» هتلاسر ىف ةماقملا هذه ديهش نبا ىحوتسا دقو . ًاديحو

 هدشنأ رعاشل اناطيش ىتل ألكو « نجلا ىداو ىف ءارعشلا نيطايش ىَقْلَي اهيف وهو « نيطايشلاو

 ٠ هرعش ةعورب ًافارتعا هزيحيو هب هباجعإ ىدبيف « هرعش نم هدشنأ من « هبحاص رعش نم

 ناطيش ىتلو « هلئاسر ضعب مهيلع ضرعو « ءارعشلا نيطايش ىتل اك باتكلا نيطايش قلو
 ةيرانلا هتارابع ضعب هيلع ضرعي نأ لواحبو « « بقحلا ةدبز » هاَّس ىذلا نامزلا عيدب

 ةلصلاو . هعادبإ ىلع هزيجيو « هتغالب نسحب بقحلا ةدبز هل فرتعيو « اهيف هيكاحي ىتلا
 نيطايش ءاقل ناذختي ًاعيمج اهف « ةيسيلبإلا ةماقملا نيبو ديهش نبال لمعلا اذه نيب ةيوق

 هتلص دكؤي امث نامزلا عيدب ناطيش ديهش نبا ىَّقلَيو « اهل ًاعوضوم نجلا ىداو ىف ءارعشلا
 | له ذايوط نوثحابلا لداجتو . هعباوزو هعباوتب ةيسيلبإلا هتماقم ضراعي هناو « هراثاب

 موي ةعيبطلا ءارو ةلحر نم اهيف رْوَص امو نارفغلا ةلاسر ءالعلا ابأ مهلا ىذلا وه ديهش

 ءارو هتلحر ديهش نبا مهلا ىذلا وه ءالعلا ابا نأ وأ « ةنحلا فو طارصلا ىلعو ثعبلا

 نامزلا عيدب نإف « لادجلاو عازنلا اذه لطبي ام هانركذ امف لعلو . ؟ نجلا ىداو ىف ةعيبطلا

 « ةيسيلبإالا هتماقم ىف ءارعشلا نيطايشو نحلا نايدو نع ثيدحلا ةرم لوأل لغتسا ىذلا وه

 امهنم لك فلأف « ىرجملا سماخلا نرقلا ىف ىرعملا ءالعلا وبأو ذيهش نبا هدعب ءاج مث

 عيدبلا عم ةرشابم قتلا هنأل ديهش نبا ىف ةوقب عيدبلا رثأ حضتيو « ةعيبطلا ءارو امف ةلحر

 ]ينك اودي امل د 2« ىداولا اذه نع هتلحرب لقتساف ءالعلا ونأ انآ نحلا ىداو ىف

 : عسوأو كقباو



 ههتناح

 ىبرعلا بدألا خيراتب صاخلا ءزجلا اذه نم لوألا مسقلا ىف ةيبرعلا ةريزجلا نع انئدحت
 رصعلا ىلإ ةرجهلل 4# ةنس نم دتمملا تارامإلاو لودلا رصع ىف ناريإو قارعلا ىفو اهيف

 « ذئنيح اهعلاقأل ىسايسلا خيراتلا ضرعب ةيبرعلا ةريزجلا نع انثيدح انأدبو « ثيدحلا

 ىرامإ ىف لوقلا انلصفو « نيرحبلاو ناعو رافظو توُمَّرِضَحو نعلاو دّجنو زاجحلا ىهو
 لئابقلا تاكرحت انروصو . ةينامعلا ةلودلا مكح ىف زاجحلا لوخد نم ناكامو ةنيدملاو ةكم

 ىداوب ىف ارم لاو لضف لآ روهظو ةريزجلا قرش ىف ةددعتم تارامإل اهنيوكتو دجن ىف
 ةدعصو ءاعنصو ديبز ىف ةرصاعتملانعلا لود انضرعو . دحجن ىف دوعس لآ روهظ م ماشلا
 . اهيلع ةيديزلا ةلودلا ةبلغف « نييرهاطلاف نييل وتسرلا 6 ةاهسوالا مكح ىف اهوخدو نالعو

 5 جراوخلا ناكو . ابنا ناهع تعبت نأ ىلإ رافظ كلذكو « تومرضح ةينعلا لودلا لوادتتو

 ىلع روغثلاو ناع مهنع تلقتسا اني محل ةرضاح لخادلا يف ( ىوزرت » نوذختي ناع ىف
 , ىلع ةطمارقلا رطيسو . ىرجهلا رش ءاعلا نرقلا ىف اهيلع اوبلغ ىتح ةلواطتم انورق ىبرعلا جيلخلا
 ىنب ةلودو ةينويعلا ناتلودلا اهمهأ ةبقاعتم لود اهيلع مهتفلخو ءرصعلا لئاوأ ىف نيرحبلا
 لولا ةجتقو اا نيرحبلا) لاوأ ةريزجو رطق نيرحبلا نع تلقتساو « روفصع
 . كرق نم رثكأ تنم فيطقلاو ءاسحألا اهيلا ةيدوعسلا

 اليلق الإ ةيودب دجن تلظو «رضّحو ودب نم فلأتي رصعلا لاوط ةريزجلا عمتجم ناكو
 « نوريثك شابحأ نعلا لزني ناكو . مهتارامإ اهتذختا ىبلا مصاوعلا ضعبو ىرقلا ضعب ىف
 نملا تفرعو . ايقيرفإ لحاوسو دنهلاو ناريإ لهأ نم ريثك هروغثو جيلخلا ندم ىف لزن اهي
 نعلا ترهتشاو « ةراضحلا نم اهب ؛ئشل لّهأ امث اهيلع تدمتعاو ةعارزلا نيرحبلاو ناعو

 بهذم : ةروهشملا ةعبرألا ةينسلا بهاذملا بناجب ةريزحلا تفرعو . ءانغلاو ىراوجلا ةرثكب

 ةيمامالاو ةيليغاالاو ةيديولا < ةعيقلا «يهاذم» لخع نراو .ىفاشلاو كلامو: ةفيتغ .قأ
 ىف مهبهذم عاش اهنمو ميدق نم ةيضابإلا جراوخلل ازكرم ناعب « ىوُزن ١ تناكو ةيناسيكلاو
 ةيعردلا ريمأ دوعس نب دمحم قنتعي ىح ىرجهلا رشع ىناثلا نرقلا فصتتي امو .. تومرضحخ
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 ىهو « ةريزجلا ىف اهرشنل باهولا دبع نبا دمحم دب ىف هدب عضيو ةيفلسلا ةيباهولا ةوعدلا

 نملاو ةكم ىف ةفوصتملا رابك نم ريثك اناقليو . ةنسلا لهأ نم ةلبانحل عابتا ىلإ وعدي ءادن

 . ناكم لك نت ةيديقعم: كاستلا اكو تومرضحو

 اهمولع عيمجي ةيبرعلا ةفاقثلا ل دك نرسم روزا هذا لاخل رم ا

 ةريبك راد ىلإ - باهولا دبع نب دمحم روهظ ذنم - تلوحت دقو دحن ىرق ىف ىّتح « اهنولفو

 هيشا ةيدلاو ةكش كناكو .. ةنن نباو لبنح نب دمحأ : هيمامإ بتكو هبتك ةساردل

 ءابدأ نم ايونس |مهيلع دفي ناكامب و « ءابدألاو ءاملعلا نم |مهيف ناكام « نيتريبك نيتعماجم

 ةكرحلا تناكو . الاوط تاونس ًارواحي مهنم |مهب يقي ناك نم ةصاخو « هئالعو ىبرعلا ملاعلا

 اهعم طشنو « نيرحبلاو ناعو تومرضحو نعلا ىف رصعلا لاوط ةطشان ةيبدألاو ةيملعلا

 دجام نب نبا نع فورعم وه ام وحن ىلع ةصاخ ةيرحبلا ةحالملا ملعو لئاوألا مولع ىف ثحبلا

 ريكو « دقنلاو ةغالبلاو وحنلاو ةغللا مولع تطشن اهندمو ةريزحلا ميلاقأ لك فو . ىناعلا

 هقفلا مولع قطف  لثملابو ع ةيدقنلاو ةيغالبلا تاساردلاو بتكلاو مجاعملا تلات

 نه ةركسلا انكر ميلاقألا لك ف ءاملعلا رثكو مالكلا ملعو تاءارقلاو ريسفتلاو ثيدحلاو

 . تافنصملاو بتكلا

 . ىحصفلا هحازت ةماعلا ةدخاو 4 ةريزجلا ميلاقأ ىق ناسل لك ىلع ىرحي رعشلا ناكو

 نقرا ووو عمو ىرجهلا سداسلا نرقلا ذنم نيرحبلاو ناعو تومرضحو نعلاو دجن ىف

 رعشلا ليس نأ ريغ : مللاقألا ةيقب ىف ىطبن رعشو تومرضحو نملا ىف ىنْيَمُح رعش اهعم عاش

 ا دجن ءارعش نم ةريبك ةعومجمل ىزرخابلا مجرت دقو . اعيمج اهيف ايوق لظ حيصفلا

 ف ليقع ىب ءارعش نم ةفئاطل ىنابصألا داعلا مجرتو ىرجملا سماخلا نرقلا ىف نعلاو

 نرقلا ىف نعلاو زاجحلا ءارعش نم ةفئاطل اهناو لا ديم ىبب ءارعشو لصوملا

 ريغ « ةيلاتلا رصعلا بقح ىف ةريزجلا رعشل مجارت ةفلتخم بتك ىف هدعب اناقلتو . سداسلا

 رونا و يدل ءارعش رثكيو . ءارعشلا نم :م نيبءانلا نيواود نم رشنو عبط ام

 قويعلا برقم نب ىلعو ىناَعلا ىلاتّسلا ىصورُخلا ديغتس نيكمحاو لا: لمه نب مساقلا

 لاما نم لارا كاع ىهرضحيلا ركاب للا كينغ نب تميصلا نيعو قارحَلا

 ديعس نب ناوشن لاثمأ نم ءاجحلاو.رخفلا ءارعشو ؛ ىنارحبلا ىطخلا رفعجو ىكملا ىماهتلا

 . ىناعلا ىناهينلا ناملسو ىنعلا ىريمحلا

 فو ةيليعامسالا ةوعدلا ءارعشب مهنم قتلنو « ءارعشلا ٍفئاوط ةريزحلا ىف رئاكتتو

 ىجحي لاثمأ نم ةيديلا ةوعدلا ءارعشبو « ىنعلا ةرامعو تااطقلا ناطلسلاو مقلا نبا مهتعيلط
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 ءارعشيو « نملا ىف ىسنعلا دمحم نب ىلعو ناربب ىبحي نب ىسومو ةكمب وشنلا فسوي نبا
 .ةوعدلا ءارعشب قتلنو . ىنملا ىنّيَبهلا نباو ىضابإلا ىمرضحلا قحسإ ىبأ لاثمأ نم جراوخلا
 فرشم نباو ىبعلا ناعتملا ىبسحلا ليعامسأ نب دمحم مهتمدقم قو « ةيفلسلا ةيباهولا

 يلا ىعَرملا ميحرلا دبع لاثمأ كرما حئادملاو فوصتلاو دهزلا ءارعشبو ؛ ىناسحألا

 . ةيرعشلا مهتاهاجتاو مه ايصخش تهسر مهعيمجو . ىمرضح لا يور دخلا 2 نمحرلا دبعو

 دقف هروهظ دعب امأ ؛ باهولادبع نب دمحم روهظ لبق ةباتكلاب ىنعت : دجن نكت ملو

 :. مي دق نم ءاشنإ تانك ةنيدملاو ةكم.ق ناكو . اعساو اومن ةوعدلا عم ومنت ةباتكلا تذدحأ:

 لاوط نملا ىف ةرهدزم ةباتكلا تناكو . بتكلا ظيراقتو ةيملعلا تازاجإلا اهب ترثكو
 نيب ةلدابتم لئاسرب بتكلا ظفتحتو . نيرحبلاو ناعو تومرضح ى ةطشان تلظو « رصعلا

 ةلودلا نمز ذنم نملا ىف ةطشان ةيناويدلا لئاسرلا تناكو . كيلاملا رصم نيطالسو ةكم ءارمأ
 .ةلودلا نيب ةلدابتم لئاسر ضعبب ةيخيراتلا بتكلا ظفتحتو . سماخلا نرقلا ىف ةيحيلصلا

 نيرخأتملا نييديزلا ةمئألا نيب ةلدابتم لئاسرب كلذكو ء رصم ىف كيلاملا نيطالسو ةيلوسرلا
 ةيصخشلا لئاسرلا رثكتو . مهلاعو نيريخألا ةمئألا نيب لثملاب و « ناع ىف جراوخلا ةمئأ نيبو
 ةيهاكف لئاسرو تارواحم اناقلتو . ظعولا رثكيو . ةديج ةيبدأ لئاسر ىلإ اهضعب لوحتيو

 . ةعونتم ةيبدأ تاماقمو

 يسابشلا هع نات هئع اهيدح انا ديور قارعلا نع انثدحت ءزجلا اذه نم ىناثلا مسقلا ىفو
  ةيقوجلسلا ةلودلا اهيليو « ةيبيوبلا ةلودلا ىهو « هّجح ىلع تبقاعت ىّبلا لودلا نايبو

 راتتلا ىضقيو « مكحلا ناجلوص ىرجملا نيداجلا نرقلا فصتتم ىف اهنم ءافلخلا درتسيو

 قارعلا ىلع بقاعتتو . مما نرقلا فصتنم ىف مهتفالخو مه,كح ىلع وك الوه ةدايقب
 لظيو « نامرتلا ةلود مث نييروميتلا ةلودو نيبناخليالا ةلود : ناتيراتت ناتلود دادغبو
 ةةصاذما ام ةاعربو- + ةيناربالا ةروفضلاةلودلا هيلع تلوهما "نا ىلإ اهتضبف قى قازعلا
 ةيطارقتسرأ ةقبط : تاقبط ثالث نم فلأتي دادغب ىف عمتجملا ناكو . ةينامعلا ةلودلا اهنم
 تناكو « ةماعلا ةقبط ىه ايند ةقبطو « شيعلا ةعس نم ءىشب ىظحت ىطسو ةقبطو . ةفرتم
 ةنس نم دادغب نوبهأي صوصلو نيراّيع ىلإ اهنم نوريثك لّوحتف « سؤبلاو كنضلا عرجتت
 بهذملا قارعلا ىف عاشو . ةيعاّمجالا ةلادعلا ةركف - ودبي اهف - نيرعشتسم رخال
 ؛ ةيرْيَصتلا بهذم وه قرام ىعيش بهذم هراوجي ناكو ٠ ىرشع انثالا ىمامإلا ىعيشلا
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 لاوط ةداح فوصتلاو دهزلا ةجوم تناكو . ةيديزلا بهذم وه لدتعم ىعبش بهذمو

 ىناليحلا ىقيرط ةصاخو مهقرطو ةفوصتملاو داهزلا ءامسأ مجارتلا بتك رخزتو « رصعلا

 . ةيشاطكبلاو ةيدنبشقنلا ىتقيرط نم امهدعب عاش امو ىعافرلاو

 اني. ع ذا طاع فارعلا ب أعلا فلكر ةطقأن دانك ف ةماعلا ةكرشلا كلو
 رثاكتتو « دادغبب ةيماظنلا ةعماج سسؤم كلملا ماظن مهريزو ةصاخو ؛ ةقجالسلاو نويبموبلا

 سرادم دجاسملا تناكو . ةيرصنتسملا هتعماج دادغبب رصنتسملا ةفيلخلا سسؤيو « سرادملا

 ثدحأ ام ؛ اماع ايبعش ءاذغ ةفاقثلا حبصت ثيحب نف لك ىف ءاملعلل سانلا اهيف عمتسي ىربك

 2 هباتك قى ميدنلا نبا كلذ روصي ام وحن ىلع بتكلا رشنو ةقارولا ىف الئاه اجاور

 ىجح ةيملعلاو ةيفسلفلا ناتكرحلا طشنتو « ةمجرتلا ةكرحل ةيقب كانه لظتو . « تسرهفلا »

 كلذ ىلع لدت (ى « ةماعلا كرادم نم لئاوألا مولع نم اهب لصتي امو ةفسلفلا حبصتل

 لبق ةصاخو « م ى ةيركفلا تاودنلا رثاكتتو . افصلا .ةاوغلا لئاسر

 ةيفسلفلا تاباتكلا رصعلا ىف طشنتو . ةيلاتلا بقحلا ىف ةيقب مهنم لظتو « ىراتتلا وزغلا

 ى دادغب ذفنتو « رعشلا حورشو 97 ثوحبلا طشنت | « ةيفارغجلاو ةيملعلاو ةيبطلاو

 ةيغالبلا تاساردلا ىف طاشنلا عستيو . ةيدادغبلا ةسردملا ىه ةديدج ةسردم ىلإ وحنلا

 ل ل ل ل

 . ىماعلا رعشلاو ةثدحتسملا ةيرعشلا لاكشألاو تاحشوملا ةساردب نعل قيفشلا ةضعو

 ماعو هقفلاو ىوبنلا ثيدحلاو ريسفتلاو تاءارقلا تاسارد ىف قارعلاو دادغب طشنتو

 . فنص لك نم ءاملعلا مجارت ىفو صاخلاو ماعلا خيراتلا ىف ةباتكلا طشنت اى « مالكلا

 ةيمدلاو اهمتتو ةميتيلا ىف اناقلي ام وحن ىلع مهتاجوم ىلاوتتو قارعلا ىف ءارعشلا رئاكتيو

 دوحسفيو « تاحشوملاو تايعابرلا ىف نومظنيو « مجارتلا بتك نم اهالت امو ةديرخلاو

 ى لب ةلود لك عماناقليو . ةيعيدبلا تانسحما ىف ىتح تاديقعتلا نم ةريثكر وصل مهراعشأ ىف

 طبسو «رصعلا ءارعش ربكأ ىبنتملا ذاذفألا مهمالعأ نمو حيدملا ءارعش ناكم لك

 ىوكشلاو ءاجهلاو ىنارملا ءارعش نم نيريثكب قتلنو . ى احلا نيدلا صو « ىذيواعتلا نبا

 فيرشلا مهتمدقم ىو « ةعيشلا ءارعش رثكيو . ناطقلا نياو : ءافرلا ىرسلا لاثمأ نم

 . ديدحلا ىلا نباو « رايهمو 2« ىضرلا

 هيف اوعاذأ دقو « لزغلا ءارعش مهب قتلن نم لوأو « ءارعشلا نم ةريثك فئاوطب قتلنو

 دنع ىنادجولا رعشلا نم برض روهظل دعأ امث ؛ د ا اهل اقوشو انينح

 لاثما نم نوجملاو وهللا ءارعش ةفرتملا ةقبطلل ىّنغتيو . ىرفعلتلاو ىرجاحلاو ملعملا نبا
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 قف ريشلاو خرا ا رهاب) لرد: وزع طم: مشل قفين زو. نعاس ناوي 6اق كس جنا
 . ىرَصرصلاو 1 ىروزرهشلا ىضترملاو 3 ىدادغبلا جارسلا نبا ناك دا وينلا حئادملاو

 أك « ةيراّيلا نباو ىدادغبلا لبشلا نبا لاثمأ نم ىميلعتلاو سلفلا رعشلا باحصأ اناقليو
 سسللا قا لاقمأ مم نويرعش ءارغشا اضيأو « هنونف دنع انفقو ريثك ىماع ىبعش رعش اناقلي

 0 ظ . ىربكعلا

 ةباطخو تارظانملاو ىملعلا رثنلاو ىسلفلا رثنلا كانه ناكف ءرصعلا ىف رثنلا عونتيو

 ةيناويدلا تاباتكلا رثكتو . ةيصخشلا لئاسرلاو ىيذهتلا بدألا بتكو صصقلاو ظعولا
 مالعأ نم اناقليو . ريثألا نب نيدلا ءايضو ايالصوملا نب ءالعلاو ءىباصلا قحسإ ىبأب قتلنو

 هتايرظنب هيوكسم نباو ءركفلا فئارطب جومتملا هبولسأب ىديحوتلا نايح وبأ رثنلا
 ىريرحلاو « ءادألا نسح عم ىبرعلا ىمالسإلا ركفلاب ىبنجألا ركفلا اهيف محتمل ةيقالخألا
 . ثيدحلا رصعلا ىّتح هيفلاخو هيرصاعم بابلا تبلخ ىلا ةعئارلا هتاماقعب
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 ةلباقتملا لودلا نايبب انثيدح انأدبو « ناريإ نع انثدحت ءزجلا اذه نم ثلاثلا مسقلا ىفو
 َ « ةيونزغلا ةلودلاو « ةيرايزلا ةلودلاو « ةيبيوبلا ةلودلاو « ةيناماسلا ةلودلا ىهو « اهب
 ةلود ىهو « ىرجحلا سماخلا نرقلا طساوأ ذنم اهيلع تبقاعت ىلا لودلا نع انثدحن
 ؛ ةيروميتلا ةلودلاو « ةيناخليإلا ةيراتتلا ةلودلاو :ةسروا كلا: ةلؤدلاو..+ ةقعكتملا
 : تاقبط ثالث نم نوكتي ناريإ عمتجم ناكو . لودلا نم اهالت امو ؛ ةيوفصلا ةلودلاو
 ىه ايند ةقبطو « راسيلا نم ليلق ريغ ىف شيعت ةطسوتم ةقبطو « ةفرتم ةيطارقتسرأ ةقبط

 نرقلا ىف مهاوماقأ نيذلا ةيديزلا مهتمدقم فو .مهتديقع رشن ىف ةعيشلا طشنو . ةماعلا ةقبط

 رومألا مامز ىلع نويبيوبلا ضبق ذنمو . اليوط ثكحمت مل اهنأ ريغ ناتسربط ىف ةلود ثلاثلا
 ديلاقم نويوفصلا ىلوت ىتح نيطشان اولازامو « مهتديقع رشت ىف نويمامإلا طشن تاريإب
 ."ناريال ىمعسرلا بهذملا ىمامإلا بهذملا اولعجف ىرجحلا عساتلا نرقلا رخ ءاوأ ىف مكحلا
 مهيلع ىضق نأ ىلإ نييرجملا سداسلاو سماخلا نينرقلا لاوط اريبك نييليعامسالا طاشن ناكو
 ع فوصتو دهز ةجوم ناريإ ى معت تناكو . ىرجم لا عباسلا نرقلا فصتنم ى ايئاهن راتتلا

 اننا ريشا ونا معا تارا ناعرسو « ءاهقفلاو ةيفوصلا نيب ماصفنا ثدحو

 . ىلازغلاو ٠ ىريشقلاو
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 ةياعر لضفب « ىلوألا نورقلا ىف ةصاخو « ةطشان رصعلا لاوط ةيملعلا ةكرحلا تلظو

 اونعو « بالطلاو ءاملعلل بتاورلا نودصريو سرادملا نون اوناكف « « اهل ءارمألاو ماكحلا

 ابتك نودرفي اوذخاو « ءاسنلا ىبح « مولعلا ىلع بعشلا دارفأ عيمج لبقأو . تايتكملاب

 مولعو ةفسلفلا ةسارد اميظع اطاشن تطشنو . نونفلاو مولعلا ىف تاحلطصملا 5

 مولعلا ةضبنل لهأ امه « ىنوريبلاو انيس نبا دوهج طاشنلا اذهل الثم ىكيو « لئاوألا

 ثحابملا ترهدزاو « مجاعملا عضو رثاكتو . ةيفارغخلاو ةيعيبطلاو ةيكلفلاو ةيضايرلا

 ىف فيلأتلا طشن اى ريسفتلا ىف ئيلأتلا طشنو . ةيدقنلاو ةيغالبلاو ةيوحنلاو ةيوغللا

 ىرعشألا : نيبهذملا ىف ةصاخو مالكلا ملِع قو « هقفلا قو. « ىوبنلا ثيدحلا

 ضعب خيرات وأ ماعلا خيراتلا لوانتت بتك نيب ةيخيراتلا ةباتكلا تعونتو . ىديرتاملاو

 . نف لك ىف ءاملعلاو ءارعشلا مجارت : مجارتلا لوانتت بتكو نادلبلا

 ليلدب « ةرجهلل سداسلاو سماخلاو عبارلا نورقلا ىف تارناب ىبرعلا رعشلا رهدزيو

 لوا نأ توغو . ةليوللو ةسدلا و ايتينتو ةحشلا ف اهلغش ىلا ةمحضلا تاذلغا

 سفنو . ىرجهللا عباسلا نرقلا ىف ىفوع باتك هئارعشو ىبرافلا رعشلا نع فنص باتك
 هيف عاشو « هتاعوضوم سفن لوانتو « ىبرعلا رعشلا طاعأ ىلع ةغايص غيص ىناريإلا رعشلا

 لع عساتلا درقلا ىبح ناريا ىف ف ىبرعلا رعشلا لظ دقو . هتانسحمو عيدبلا فرخز هلثم

 ىنارغطلاو ىناجرحلا زيزعلا دبع نب ىلع مهتمدقم قو حيدملا ءارعش رثاكتيو . لقألا

 « ىلاجرجلا ىرهوجلا ديحأ نررداع قدما ىلأ لاثمأ نم ىفارملا ءارعش لثملابو « اجر الاو

 . ىدزوييألاو . « ىمزراوخلا ركب ىبأ لاثمأ نم ىوكشلاو ءاجهلاو رخفلا 506

 مهتمدقم فو لزغلا ءارعش مهاقلن نم لوأو « ءارعشلا نم ةريثك فئاوط تاريإب اناقلتو

 ركب ىلأ لاثمأ نم نوجملاو وهللا ءارعش مييليو . ىلاكيملا لضفلاوب ءأو « ودنه نب حرفا

 فوم لاثمأ نم فوصتلاو دهزلا ءارعشو « ىزرحابلا نسمحلا| او 6 ىناتسُهَقلا

 فركيملا لضفلا وبأ مهتمدقم قو لام الا وب ةكلنا و ةقمنافلا رع 2 قكزورهسلا صو

 .. روت كلذ ىلأ لاثمأ نم نوفلتحم نويبعش ءارعشو « 5 حتفلا وب هاو « ىزورملا ظ

 باتك رثاكتيو « عيدب سلف صصقو ريثك فوص صصق هيف رهظيو ءرثنلا طشنيو ٠>

 لك ىقربشيو + ناوي: ةلوذ لكلو ةرامإ لكل حبصيو تارامإللاو لودلا رثكت ذا لئاسرلا

 هبنأ نمو « طاوطولا ةيدلا نيشرو ىبتعلاو ريكمشو نب سو قل اكحأ نم ديحم بتاك ةلود

 ' نينكر ىلع ةباتكلا دعاوق ىبسرأ ىذلا ديمعلا نبا هبقح ىلاوت ىلع رصعلا ىف ناريإ باتك
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 ةناغلا ىلع هلع كا دابع نب بحاصلا ىفوأو « ةيعيدبلا تانسحماو عجسلا نمسا

 خيرات ىف ةرم لوآل ىناذمحلا نامزلا عيدب ئشنيو . قيمنتلاو ديوجتلا نم اهرظتنت تناك ىلا
 رصع قف اورهظ نيدلا ناريإ بانك" عربا دعب قحب وهو . ةروهشملا هتاماقم ىلارعلا بدألا ٠ : . هك : لال ع لمت م الو

 . عقادم الو عّزانم ريغ تارامإلاو لودلا



 0 ا 0 ا م ةمدقم

 ل 0 ةيبرعلا ةرروا لوألا مسقلا

 هذ دولا ا وسال موو كم عمنا ظ 27000 عمتجم او ةسايسلا : لوألا لصفلا

 ١- ء زاجحلا : تاراماو لودو ميلاقأ 06 ْ

 ا م 0 ... نيرحبلا «ء ناع .ءرافظ و تومرضح « نعلا

 ا 1117171011111 51 عمتجملا - ؟

 ا 1 1 1 1 ا ا عيشتلا - *

 00 0 00 يا ةيضابإلا : جراوخلا - 4

 ل يل ةقلجلا ةنباهؤلا ةوهذلا تف

 ا 0 00 فوصتلاو دهزلا -5

 مال -ه# ب 0000 121106 ظ ا بالا ةفاققلا ا قفانلا لصفلا

 ١- .ةيملعلا ةكرحخلا 00000 70

 ه0 50000 ةيرحبلا ةحالملا رلع :؛ لئاوألا مولع - ؟
 ا 0 بدا دقنلاو ةغالبلاو وحنلاو ةغللا مولع - م

 ا ب مالكلا ملعو تاءارقلاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا مولع - ؛
 1 د ا ا خيراتلا -هم

 ومع را ا ا ءارعشلاو رعشلا طاشن : ثلاثلا لصفلا

 ١ - ا ا 00 .ناسل لك ىلع رعشلا 0 1

0 2 000 

 ىصورخلا ديعس نب دا لميته نب مساقلا : حيدملا ءارعش - م

 دال عا 0 ل يل

 0 اا نقلا دعم 1 فاقلا 2 نارا نلوشب تف
 2 نايتلا نامل هع قرستلا تحس قرم ةاوشلا و ءاحتملاو رتقلا دا دقهخو

 ١م
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 ا

 ا 000 ا : عبارلا لصفلا

 : ةيليعامسالا ةوعدلا ءارعش - ٠ ١

 ١114 ا عما دسم 0500000 ىلا ةراع « باطخلا ناطلسلا « مّقلا نبا

 ] 0 : ةيديزلا ةوعدلا ءارعش - ؟

 /١6 ىسنعلا دمحم نب ىلع : نارهب ىيحي نب ىموم ءوُشّنلا فسوي نب ىهحي
 ا ل ىنيبملا نبا ء ىمرضحلا قحسا وبأ : جراوخلا ءارعش -#

 ظ : ةيفلسلا ةيباهولا ةوعدلا ءارعش - 4

 ارا“. يوم 1 اعاد ... قاسحألا فرشم نبا « ىناعنصلا ىنسحلا ليعامسإ نب دمحم
 : ةيوبنلا حئادملاو فوصتلاو دهزلا ءارعش - ه

 اال سورديعلا نمحرلا دبع « ىعربلا ميحرلا دبع

 عا الا موسما وروما 00000000 هعاونأو رثنلا : سماخلا لصفلا
 0 ا 1ظ5ظ* ........ ةباتكلا عونت ١-

 اا 1 1 1000 ةيناويد لئاسر - ؟

 ا ا ةيصخش لئاسر - *

 51110 ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ةينيد كو ظعاوم.- 4

 ا ا ا تاماقمو ةيهاكف لئاسرو تارواحم م

 كام اخ لل 0100 م قارعلا : ىااثلا مسقلا

 ماو د سلا را سلام اتا الا عمتجم او ةسايسلا : لوألا لصفلا

 مسلس ب 210000000001 نويسابعلا ءافلخلاو ةقجالسلاو نويبيوبلا ١-

 « ال4 8-5000 ةينامعلاو « ةيوفصلاو « ةيناكرتلاو ٠ ةيلوغملا : لودلا - ؟

 8 15 يو رو أ نفطمالاو نيف اع هيي لالا ضم جدت ا او تما لن وق ادن ا ا ولا عمتج ا -_

 100“ ا ا و اولا ل يا و ا 55 .عيشتلا ا

 4 لا عملا 1و ااا ا ا ممم يا م ع فوصتلاو دهزلا - ه

 ل 1سم جنوبا ماا ودم جام ودون سوت ةفاقثلا ىناثلا لصفلا

 00 0015 0 ةجلقلا ةكرلتا أ

 اد لا ا ا م ةكراشمو فسلفت : لئاوألا مولع - ؟

 ا” 0 دقنلاو ةغالبلاو وحنلاو ةغللا مولع - *

 مق لكما هس ............ مالكلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو تاءارقلا مولع - 4
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 1 اا ف لا ك0 0 خيراتلا هم

 سر د سلال 000 ءارعشلاو رعشلا طاشن : ثلاثلا لصفلا .
 اا 12070 : ءارمتكلا ةرك جنإ

 1 “اما عسر داو حاج ف انما سعدان هو اماخت وهو »ما دفعتو تايعابر - ٠

 0 للا نيدلا ىنبص « ىذيواعتلا نبا طبس « ىبنتملا : حيدملا ءارعش - ©

 ملهو .... ىدادغبلا ناطقلا نبا « ءافرلا ىرسلا : ىوكشلاو ءاجهلاو ىنارملا ءارعش - 4

 مل و رفا + .قيدللا نأ نان ع زايهقم ىكضرلا "قي ريقلا ل نيشنلا  ءامكا مف

 ااا 0 0 _ ءارعشلا نم 0 : عبارلا لصفلا

 ل ل ٠ ىرفعلتلا « ىرجاحلا « ملعملا نبا : كزغلا ءارعش ١-

 0000 .جاجحلا يأ ةركس لنا: 3 نخاف وهللا ءارعش - *

 ىضترملا « ىدادغملا جارسلا نبا : ةيوبنلا حئادملاو فوصتلاو دهزلا ءارعش - *

 هم ل 01 0 ىرصرصلا « ىروزرهشلا

 هل ةبرابهلا نبا « ىدادغبلا لبشلا نيا : ىميلعتلا رعشلاو ةفسلفلا ءارعش - 4

 1 ا قركعلا كيدخألا + نويهش ءارك حق

 الرو ص186 دا 0 و ونا اا .... هباّتكو رثنلا : سماخلا لصفلا

 2 م م 1 و ا هنت ل ا ا 1 وج . رينلا عونت - ١

 ايالصوملا نب ءالعلا ء ءىباصلا قاحسإ وبأ : ةيناويدلا لئاسرلا باتك - ؟

 ا ل ل يب نا ني تدل كانق

 2 ب ب ١

 2018 م وكل هند ميكا ند هوو وعلا هدا ء ةظوتساجلا» اق لحس فج معا هيوكسم نبأ - ع

 اا زا ىريرحلا - ه

 00 000111 ناريا : ثلاثلا مسقلا

 هاي ب لالالا ا امل وو و فال اج اوم م 26 عمتجملاو ةسايسلا : لوألا لصفلا
 « ةيرايزلا ةلودلا « : ةييبوبلا ةلودلا ( ةيناماسلا ةلودلا : ةلبامتم : لود ١-

 0 000000001 ةيونزغلا ةلودلا

 ةلوقلا ةلودلا 6 ةمرزاوتلا ةلودلا <« ةقحالسلا ةلوؤ < ةيقاغتم "لوح 2#:

 هج يي لودلا نم اهالتامو ةيروميتلا ةيلوغملا ةلودلا « ةيناخليإلا

 ل عمتجملا - م

2:02 
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َِ 
 ةحمص

 51041 وو الا هاون ا عارم نيم ابنا هيف هوو طحت بحس لاو 11 1 قل فوصتلاو دهزلا - ه

 هويتك م ام سم لوطا تمن وعجم بوت هوا وو موب . "ةقافثلا اغلا: لضفلا

 3م ا 1 ةيملعلا ةكرحلا - ١

 ©9500 5 0500000 ةكراشمو فسلفت : لئاوألا مولع - ؟

 ا دقنلاو ةغالبلاو وحنلاو ةغللا مولع - *

 5101 يا ا وا و اينو اللا وك قير نوما مالكلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا مولع - ؛

 5 خيراتلا -ه

 يا لاا و 0 م ءارعشلاو رعشلا طاشن : ثلاثلا لصفلا /

 هك 0 وسساوولا ةعقنا رن ا خم 0 اا نامل لك ىلع ىبرعلا رعشلا - ١

 ا ا , :ءارفتشلا ةريك دبنا#

 ها ىناجرألا « ىنارغطلا « ىناجرحلا زيزعلا دبع نب ' ىلع : حيدملا ءارعش - '"*

 688 ل قاجرجلا ىرهوجلا دمحأ نب ىلع نسحلا وبأ : قارملا ءارعش - 4
 5514 رووا من ئدرويبألا « ىمزراوخلا ركب ل : ىوكشلاو رخفلاو ءاجحلا ها هم

 ها ا 0 ل ءارعشلا نم فئاوط : عبارلا لصفلا

 ها ا ىلاكيملا لضفلا وبأ ء ودنه نب ب ونا :لرقلا فاركش» كا .

 كتل ا و الام 2 ىزرخابلا نسحلا وب ,ءناتسهقلا ركب وبأ : نوحملاو وهللا ءارعش - 9

 نيم 0 00 ىدرورهسلا ىبحن « ىريشقلا ماعم ء فوصتلاو دهزلا ءارعش - م

 / ىبسبلا حتفلا وبأ . ىزورملا ىركسلا لضفلا وبأ : ةفسلفلاو ةمكحلا ءارعش -4

 ا ١ لهلهم نب رعسم : ىجرزخلا فلدذد وبأ نويفتك ءارعش - ه

 ا ااا اا هباتكو رثنلا : سماخلا لصفلا

 ا ا 101110 111111 0 ] ] ] ] ] ]ز ]1 1 0 ةباتكلا عونت - ١

 514/8 طاوطولا نيدلا ديشر « ىبتعلا رصنل ا 0 0 نق : لئاسرلا .باتك - ؟

 د كي ياه قا ان ل او ا وب و فم قناه بحم اه اهو قا جمالا عا ف ولأ فواد ور اه اع لور هرقل مراعي قف ةئفتم قاما ةيرو ر فركب قت


